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ఈ  ఒ క క టీ  వ ద్ద ు ద! 
ఈస్రి కథ, పెద్దద పిలలిల  కోస్ం- 

అనగా అనగా ఒక వైద్దుయాడ ఉండేవాడ. 

ఆయన  చాల్  భక్తపరుడ,  తాతివక  చింత్న  కలవాడ.   దేనికీ  పెద్దద  చల్ంచేవాడ  కాద్దు-  ఏం 
జరిగనా "పరేలిద్దుల" అనుకొని పోత్ూ ఉండేవాడ. 

వైద్దుయాడగా  ఆయనక్  మంచిపేరే  ఉండేద్.  రకరకాలవాళ్ుళ  ఆయన  ద్దగగరిక్  వచిచి  వైద్దయాం 
చేయించుకునేవాళ్ుళ.  పేద్దవాళ్ుళ, ధనికులు, మధయా త్రగతివాళ్ుళ- ఇటాలి ఎవరొచిచినా  అంద్దరినీ 
స్మంగా చూసేవాడాయన. 

అయితే ఒకస్రి ఒక దొంగల నాయకుడక్ చిక్త్స అవస్రమంైద్.  కొంచెం అనుమానిస్ూతనే అత్ను 
ఈ వదై్దుయాడని స్ంపరితించాడ.  అత్ని శరీరమూ అంద్దరి శరీరాల ల్ంటిదే కదా! వైద్దుయాడ చిక్త్స 
చేశాడ.  దొంగల  నాయకుడ  ఆరోగయాం  మరుగైంద్.  వైద్దుయాడమీద్ద గురి  కుద్రింద్.  అపపటినుండ 
అత్నూ అత్ని అనుచరులు అంద్దరూ కూడా వైద్దుయాడ అభిమానులైపోయారు. దొంగల గుంపులో 
ఎవరిక్ బాగాలకపోయినా నిస్సంకోచంగా ఈ వైద్దుయాడ ద్దగగరిక్ రావటం మొద్దలుపెటాటారు. వైద్దుయాడకీ 
ఇద్ బాగానే ఉననద్- దొంగలు ఆయనక్ బాగానే డబ్ుబలు ఇస్ుతనానరు మరి! 

అంతా  బాగా  జరిగపోత్ుననద్  అనుకునేంత్లోనే  అకస్మిత్ుతగా  రాజభటులు  వచిచి  వదై్దుయాడని 
బ్ంధించారు.   'వైద్దుయాడ  వేషంలో  ఉనన  దొంగల  నాయకుడవి  నువేవ!  రాజుగారి  ఖజానాని 
కొలలిగొటటాటానిక్  పథకం వేశారు మీరంతా కల్సి!' అనానరు. 
మామూలువాళ్ళయితే  మొత్ుతకునేవాళ్ుళ,  కాళ్ళవేళ్ళ  పడే  వాళ్ుళ.  కానీ  వైద్దుయాడ  ఏడవలద్దు; 

మొత్ుతకోలద్దు. "నాకేం  తెలీద్దు.  నేను  కేవలం  వదై్దుయాడని.  దొంగలకూ-  వాళ్లి  పథకాలకూ   నాకేం 
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స్ంబ్ంధం లద్దు" అని ఊరుకునానడ. 

'కనీస్ం  బాధకూడా పడటం లద్దు. నిజంగా వీడే దొంగల నాయకుడ!' అనుకునానరు భటులు. 
దేశాచారం  పరికారం   వైద్దుయాడని  నాయాయస్భ  ముంద్దు  పరివేశపెటాటారు.   అపపటికీ  వదై్దుయాడ 
చల్ంచలద్దు.  నాయాయాధికారులు ఆయనిన రకరకాలుగా పరిశినంచారు. దేనికీ స్రైన- అంటే వాళ్లిక్ 
నచేచి-స్మాధానం రాలద్దు. 'ఎంత్ గుండెలు తీసిన బ్ంటోచూడండ, దొరిక్పోయాక కూడా నేరం 
ఒపుపకోవటేలిద్దు!  అస్లు మన  దేశంలో  శిక్షల్న  బాగా  పెంచాల్'  అనుకునానరు అంద్దరూ.  వైద్దుయాడక్ 
మరణశిక్ష విధించారు. 

అయినా వదై్దుయాడ ఏడవలద్దు: 'మీ భారాయా బిడడలు ఎల్ బ్రత్ుకుతారు?' అని అడగతే 'నారు పోసిన 
దేవుడే నీరు పోస్తడ' అనానడ. 

అనుమానం  కొద్దరాజుగారు  అత్ని  మరణశిక్షను  ఐదేళ్ళపాటు  వాయిదా  వేస్ూత  వచాచిడ. 

మొద్దటోలి చెపిపన స్ంగత్ులు త్పప ఇత్ను వేరే చెపిపంద్ లద్దు.  అయినా ఆ స్రిక్ పరిజలోలి అత్ని పటలి 
అనుమానం  పాద్దుకొని  పోయింద్:  'వైద్దుయాడ  ముస్ుగులో  ఖజానాని  కొలలిగొటేటాంద్దుకు  పనానగం 
పనానడ  చూడ!  అత్నిన  ఉరితీయాల్సందే'  అని  కొంద్దరు  పరిద్దరశనలు  కూడా  చేయటం 
మొద్దలుపెటాటారు. 

కానీ వైద్దుయాడ  పద్దధతి చూసేత- "అత్ను దొంగ  కాదేమో  అనిపిస్ుతననద్..  అయినా  నాయాయం  ముంద్దు 
వయాక్తగత్  అభిపారియానిక్,  అనిపించటానిక్  విలువలద్దు"  అనుకునన  రాజుగారు  వైద్దుయాడ  శిక్షను 
అమలు చేయించారు. 

ఆ త్రావత్ తెల్సింద్ అంద్దరికీ- "ఈయన మామూలు వైద్దుయాడే; దొంగలు-దొంగలనాయకులు వేరే 
ఉనానరు" అని. అంద్దరూ నాలుకలు కరుచుకునానరు. కానీ ఇపుపడ ఎవరు ఏం చేయగలరు?!  

అటు దొంగల పారిణం కూడా చివుకుకమననద్. వాళ్లింతా కల్సి  అనాయాయంగా చనిపోయిన వైద్దుయాడ 
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పేరిట దేశంలో అంత్టా అలలిరులి  స్ృష్టాంచటం మొద్దలు పెటాటారు. రాజుగారు త్ల పటుటాకునానరు. 

'శిక్షలు  నేరస్ుతలలో  పరివరతన  తెచేచివిల్  ఉండాల్'  అననద్  ఆధునిక  శిక్షాస్మిృత్ుల  మౌల్క  స్ూత్రం. 

మరణశిక్ష  అమలు  చేసిన  త్రావత్   'పరివరతన'  అనేద్  ఎల్  వస్ుతంద్?  అంద్దుకని  ఇపుపడ  అనేక 
దేశాలు  వేటికవి  మరణశిక్షను  రద్దుద  చేదాదమని  ఆలోచిస్ుతనానయి.   "పెద్దదనేరాలకు  కూడా  వేరే 
శిక్షలవైనా ఆలోచిదాదంల; ఈ మరణశిక్ష ఒకకటీ వద్దుద. ద్నిన రద్దుద చేదాదం!" అనుకుంటునానయి. 

మనమూ ఆలోచించాల్. పెద్దదవాళ్లిం అవుతాంగా, రేపు?! 

-కొత్తపల్లి బ్ృంద్దం 
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ఏ ం  తె ల్ వి !

టీచరుగారు: రాజూ చరిత్ర గురించి నీకు తెల్సింద్ చెపుప!

రాజు: ' గత్ం గత్: '  వద్లయయాండ టీచర!

గొ డ గ ు  నా ని తే  ఎ ల్ ?

రాజు: వరషంలో త్డస్తవేమో, గొడగు పటుటాకెళ్ుళ.

పిసినారి నానన: అదేం తెల్విరా! కొత్త గొడగు నాని పోద్దూ!?

ఇ ం గ్ లిష ు  జో కు !

రవి: స్ర! 'యూ ఆర ఎ ఫూల్ ' అంటే ఏంటి స్ర?

టీచరుగారు: నువ్వక పనిక్ మాల్న వధవివ.

రవి: చెపపటం ఇషటాం లకపోతే చెపపకండ స్ర! ఊరికే ఎంద్దుకు తిడతారు?

న మ ల ం డ !

త్ండరి:  ఏరా, అననం నములుత్ూ అంకెలు లకక పెడత్ునానవేమ?

వంగళ్పప: అనాననిన  ఒకేస్రి మంగద్దుద; పద్స్రులి నమల్ మరింగు అని మీరేచెపాపరు కద్దండ!

-కె. దామోద్దర, 8A, జవహర నవోద్దయవిదాయాలయ, లపాక

నవవండ!
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
జరిగన కథ:  జరిగన కథ: నెమల్, హంస్ రాజుల మధయా  యుద్దధం మొద్దలవుత్ుననద్.  హంస్రాజు రహస్యాంగా  
పంపిన కాక్ ఒకటి నెమల్ విశావస్ం చూరగొని ఉననద్. మంతిరి అరుణముఖుడక్ ఆ కాక్పెైన అనుమానం. అద్  
హంస్కు  'కాక్ని  నమమి  చచిచిపోయిన  గుడలిగూబ్ల  కథ'  చెబ్ుత్ుననద్.  ఇక  చద్దవండ-  నీతి  చంద్రిక  -40  వ  
భాగం. 

మూలం: కీ.శే . కంద్దుకూరి వీరేశల్ంగం  స్రళీకరణ:   ఘడయారం వేంకట నారాయణ శరమి . 

అనగా అనగా ద్దండకారణయాం అనే అడవి ఒకటి 
ఉండేద్.   ద్దటటామైన  ఆ  అడవిలో   పులులు, 

సింహాలు,  ఏనుగులు,  ఖడగమృగాలు  ల్ంటి 
జంత్ువులన్న  నివసిస్ూత  ఉండేవి.ఆ  అడవి 
మధయాలో   ఓ   పెద్దద   మరిరి  చెటుటా   ఉండేద్. 

లకకలననిన  పండలితోటీ,  పచచిని  ఆకులతోటీ 
గొపప స్థల్నిన ఆకరమంచుకొని ఉండేద్దద్.  అద్ 
ఆకాశం  అంత్  ఎత్ుతగా   నిల్చిని  ఉంటే, 

దానిముంద్దు  తోటి  చెటలినీన  మరుగుజుజుల్లిగా 
కనబ్డేవి. 'వాటితో పోటీ పెటుటాకొని ఇద్  ఇంత్ 
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ఎత్ుతకు  ఎద్గందేమో'  అనిపించేద్.   దాని 
కొమమిలు   నాలుగు  ద్కుకలోలినూ   ఎంతో 
ద్దూరం విస్తరించి ఉండేవి. ఇక ఆ కొమమిలమీద్ద 
ఉనన  రకరకాల  పక్షుల  క్లక్ల్రావాలు  వింటే 
'ఓడపోయిన  ఆ  తోటి  చెటలిను  చూసి  ఇవనీన 
ఎగతాళి  చేస్ుతనానయేమో,  క్లక్ల్ 
నవువత్ునానయేమో' అనిపించేద్.  

ఆ మరిరి చెటుటాలో ఒక పరికకగా నివసించేవి- మహా 
భయంకరాలైన  కాక్  మూకలు.   ఆ 
గుంపులనినటికీ   రాజు  'మేఘవరుణుడ'  అనే 
కాక్.  చెటుటా  మీద్ద  ఉండే  లకకలననిన  కాకులు 
త్నని  కొలుస్ూత  ఉంటే,  మేఘవరుణుడ  'అపర 
గరుత్మింత్ుడేమో'  అననటులి   గొపపగా 
కనబ్డేద్. 

మరిరి  చెటుటాకు  ద్దగగరలోనే  ఒక  చకకని  కొండ 
గుహ ఉండేద్.  చీకటి గుయాయారంగా ఉండే ఆ 
గుహలో  చాల్  గుడలిగూబ్లు,  త్రత్రాలుగా 
నివసిస్ూత  ఉండేవి.   వాటిక్  నాయకుడ- 

'ఉపమనుయాడ'  అనే   గుడలిగూబ్. 

ఉపమనుయాడని  చూసేతచాలు-  గుడలిగూబ్ల 
శత్ురివులనీన వణిక్ పోయేవి. 

ఒకనాటి  రాతిరి  ఉపమనుయాడ  ఎపపటిల్గానే 
త్న  మంతిరి  గూబ్లతో  స్మావేశం 
అయినపుపడ  దానికేదోఆలోచన  వచిచింద్. 

అపపటికపుపడ  అద్  త్న  సేనానిని  అకకడక్ 
రపిపంచి, దానిక్ ఉతాసహం-ఆవేశం కల్గేటటులి 
గొపపగా  మాటాలిడంద్.   దాంతో  ఆ  సేనానిక్ 
వీరావేశం  వచిచింద్;  కొముమిలు 
మొల్చినటలియింద్. లకకలననిన గుడలిగూబ్ల 
సనైాయానిన  వంటబెటుటాకొని,  భీకరమైన 
అరుపులు  ఆకాశానిన  అంటుత్ుండగా  అద్ 
కద్ల్,  త్మ  విరోధులైన  కాకులు  నివసించే 
మరిరి చెటుటాను చుటుటాముటిటాంద్. 

ఆ స్మయానిక్ కాకులనీననిద్దరబారిన కళ్ళతో, 

ఒళ్ుళమరిచి  కూరుకుత్ూ  ఉనానయి.  వాటిని 
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ఆ  సిథతిలో  చూసేస్రిక్  గుడలిగూబ్లకు 
ఎకకడలని స్ంతోషం కల్గంద్; దాంతోబాటు 
విపరీత్మైన  కోపం  కూడా  వచిచింద్.  అవనీన 
కాకులతో  త్లబ్డ  యుద్దధం  మొద్దలు 
పెటాటాయి.  కొమమిలోలి  ఎకకడెకకడో  దాకుకనన 
కాకులను  వతిక్  పటుటాకొని,  వాడ  గోళ్లితో  గ్క్, 

తీక్షణమైన  ముకుక  కొనలతో  పొడచి,  గటిటాగా 
అటటాలుకటిటా  ఉండే  రకకల  అంచులతో  చరచి, 

కొనినటి  రకకలు  విరిచేశాయి;  కొనినటి 
పరికకటెముకలు  ముకకలు  చేశాయి;  కొనినటి 
ముకుకలు  చెకకలు  చేశాయి-  కొద్దసేపటోలినే 
లకకలననిన  కాకుల్న   చంపి   యమపురిక్ 
పయనం  కటిటాంచాయి.   అంత్వరకూ  నలలిటి 
కాకులతో  చీకటి  కరమమినటులినన  ఆ  మరిరిచెటుటా 
ఒకకస్రిగా  తెరచుకొని  వలుగులో 
మునిగనటలియింద్.  దానిన  చూసిన 
ఉపమరదనుడ  స్రావంగాలూ  స్ంతోషంతో 
పులక్ంచి  పోయాయి.  కోరిక  తీరిన 
స్ంతోషంతో  దాని  కళ్ుళ   మరింత్గా 
వికసించాయి.  

గుడలిగూబ్లు  విజయోతాసహంతో  చేసిన 

కోల్హలంతో  భూమ  మీద్ద  ఉనన 
జంత్ువులనినటి  చెవులూ   ఒకకస్రిగా 
ద్దద్దదరిల్లిపోయినటలియింద్.  అటాలి యుద్దధంలో 
స్ునాయాస్ంగా   గల్చి,  ఉపమరదనుడ 
పరివారంతో   స్హా   అటటాహాస్ంగా  త్మ  కొండ 
గుహకు చేరుకుననద్. 

ఇక అల్ ఆ  రాతిరి  దాడ చేసిన గుడలిగూబ్ల చేత్ 
చికకకుండా  ఎకకడో  ఒళ్ుళ  దాచుకొనన 
మేఘవరుణుడ,  మరునాడ  తెలలివారాక  మళీళ 
మరిరిచెటుటా  ద్దగగరిక్  ఎగరి  వచిచి   చూస్ుకుననద్. 

ఒళ్ుళమరచి  నిశిచింత్గా గూళ్లిలో నిద్దరపోత్ునన 
త్న  వారిపైెన   అకస్మిత్ుతగా   విరుచుకు  పడన 
అకాల  పరిళ్యం  ఏం  చేసిందో   కళ్ళరా 
చూసేస్రిక్   దాని  గుండెలు  పగల్నటలియింద్. 

ద్దు:ఖంతో  అద్  చాల్  సేపు 
నిశేచిషటామైపోయింద్.   తెల్వి  వచాచిక 
చనిపోయిన  త్న  పిలలిలీన,  బ్ంధువులీన, 
మత్ురిలీన   పేరు  పేరునా,  వరస్  వరస్నా 
త్లచుకొని   నిటూటారుపలు  వద్దలుత్ూ, 

ఏడచింద్దద్. 

ఇక దాని మాద్రే  రాతిరి గుడలిగూబ్ల పాల పడక 
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త్పిపంచుకొని,  ఎకకడెకకడో   దాకుకనన  కొనిన 
కాకులు కూడా ఒకచోట  చేరాయి.  త్మ రాజు 
మేఘవరుణుడ  ఇంకా  పారిణాలతోటే  ఉననద్దని 
తెలుస్ుకొనే  స్రిక్  వాటిక్  పారిణం  లచి 
వచిచినటలియింద్.  అవి   అనీన  కల్సి   గుంపుగా 
మళీళ   ఓస్రి   త్మ  నివాస్మైన  మరిరిచెటుటా 
ద్దగగరకు  చేరుకునానయి.   నాశనమైపోయిన 
త్మ  గూళ్లిను  చూసేస్రిక్  వాటిక్  ద్దు:ఖం 
ఆగలద్దు. 

అవనీన కంటిక్-నేలకు ఏకధారగా ఏడస్ూత 
త్మ  రాజుతో   "పరిభూ!  తెలలివారాక  మళీళ 
త్మరి  పాదాలను  ఈ  విధంగా 
ద్దరిశంచుకుంటామనుకోలద్దు.   మా  పూరవ 
పుణయాం  ఫల్ంచింద్;  త్మరు  భద్దరంగా 
ఉనానరు.  వయియా నక్షతారిలునాన చంద్దురిడ లని 
రాతిరి   శోభించని  తీరున,  వయియామంద్ 
పరిజలునాన  స్రే,  రాజులని  రాజయాం  నిండగా 

ఉండద్దు;చీకటితో  మూస్ుకుపోయినటులి 
ఉంటుంద్.   దేవుడ  చలలిగా  చూడబ్టిటా, 
త్మరు-మేము   కూడా   పారిణాలతో  మళీళ  ఈ 
భూమపైెన అడగు పెటటాగల్గాము.  

ఆ  దేవుడ  కూడా  పగవారి  పక్షమే  వహించి 
మనకు  ఎంత్  కీడ  చేశాడో  చూడండ! 

అయినా  త్పపకుండా  జరగవలసిన  దానిని 
త్పిపంచటం  ఎవరిక్  స్ధయాం?!  ఎల్ంటి 
కారణమూ  లకుండానే  మీవంటి 
ధరామిత్ుమిలకు  చేసిన   కీడ,  కూరిరకరుమిలైన  ఆ 
గుడలిగూబ్లను ఊరికే వద్దలద్దు. 

ఈ  స్మయంలో  మనకు  కాలం 
అనుకూల్ంచటం  లద్దు-  కాల్నిన  మీరి 
నడవటం ఎవరిక్ స్ధయాం?  మన బ్ంధువులు-

గొపప గొపప పేరుగల కాకులు కూడా, కాలం తీరే 
స్రిక్  నిదారివశాలై పోయినెై;  పగటిపూట కళ్ుళ 
ఆనని  ఆ  అనామకపు  గుడడ  గుడలిగూబ్ల 
పాలబ్డ పారిణాలు కోలోపయినెై. 
అయినా మనకు ఎద్దురైన కషటాం దెైవ వపైరీత్యాం 
అయినపుపడ  బాధపడవలసిన  అవస్రం 
లద్దు.   మేం  అపుపడే  అలసిపోయి,  కొంచెం 
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కనున  మూశాం  అంతే-  అంత్లో  అకస్మిత్ుతగా 
లకకలననిన  శత్ురిమూకలు వచిచి, మేం  ఇంకా 
కళ్ుళ  తెరవకనే  వీళ్లి  గొంత్ులు  కోసి  పోయినెై. 
మేమే   మేలుకొని  ఉంటే   మీ  సేవకులను  ఇటాలి 
చేసినవాడ  ఒకకడెైనా  త్పిపంచుకొని 
పోగల్గేవాడా?  ఇపుపడెంద్దుకో  మా 
ద్దురద్దృషటాం  కొద్ద  పరాభవం  పాలయాయాం  కానీ, 

ఇంత్కు  ముందెననడూ  ఇటాలి  అయినవాళ్లిం 
కాద్దు.  శూరవీరులైన  త్మంత్టివారికీ  ఈ 
పరాభవం  త్పపలద్దు  చూడండ.  ఇద్దంతా  మా 
రాత్ కాబోలు.  శత్ురివులు మనల్న యుద్దధంలో 
బాధించినంద్దుకు   ద్గులు  చెంద్దకండ. 

'పెరుగుట  విరుగుటకొరకే'  అని  చెబ్ుతారు 
పెద్దదలు.  ఇవాళ్ళ  'శత్ురివులను  ఓడంచాను' 

అని  విరరివీగే   పగవాడక్  రేపు  ఏమ 
మూడనుననదో,  ఎవరిక్  తెలుస్ు? 

ఇంత్కాలమూ  మమమిల్న  కంటిక్  రపపల్గా 
కాచిన త్మరిని త్లచుకొని, 'త్మరే  మా కంటి 
వలుగు'  అని  మీ  వంట   ఉండేంద్దుకే  మేం 
అంద్దరం   మీ  పాదాల  చెంత్కు  చేరుకునానం. 

మీవంటి  గొపపవారి  కరుణ  మా  మీద్ద  పరిస్రిసేతనే 

కదా,  మా   మనస్ులోలిని  తాపం  చల్లిరేద్?! 

"ఈత్కు  ఎకుకవ  లోత్ు  లద్దు-  కాబ్టిటా 
స్హసిదాదం;  పరిజలు  మనల్న 
విమరిశంచేంద్దుకు  తావివవకుండా,  ఆయువు 
తీరిపోయేంత్వరకూ  పోరాడదాం..  మన 
కాలం  మంచిదెైనపుపడ  ముంద్దుకు  పోయి 
యుద్దధం  చేదాదం,  శత్ురివును  మటుటాపెటుటాదాం. 

లకపోతే,  శత్ురివు బ్లవంత్ుడ కనుక, 'మన 
భాగయాం  ఇంతే'  అనుకొని   వారినే 
ఆశరియించుకొని  బ్రత్ుకుదాం..  లదా, 

ఇపపటిక్  ద్దూరదేశం  ఎకకడకెైనా  వలస్పోయి, 

శత్ురివులకు  అస్ధయామైన  కోటను  ఒకదానిన 
స్ంపాద్ంచుకుందాం..  లదా  బ్లవంత్ుడెైన 
మత్ురిల  స్హాయంతో  శత్ురివును 
స్ునాయాస్ంగా  ఓడదాదం.."  అంటూ 
రకరకాలుగా  అనస్గాయి. 

అపుపడ  వాటి  కలకల్ననంతా  స్ద్దుదమణిగేల్ 
చేసి,  'చిరంజీవి'  అనే  మంతిరి  ఇటాలి  అననద్- 

"పరిభూ!  త్మరి  అమాత్ుయాలు  అంద్దరూ 
స్మరుథలు.  ద్దు:ఖం  వలలి   త్మ  మనస్ుకు 
స్మాధానం  లక,  ఇపుపడ  పలువిధాలుగా 
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ఆలోచిస్ుతననటులినానరు కానీ,  నిజానిక్  త్మరిక్ 
తోచని  అంశాలమునానయి?  అద్ 
అటుంచండ,  త్మరుననున  కూడా  ఒక 
మంతిరిగా  ఆద్దరిస్ుతనానరు  కనుక,  దేవరవారి 
ఆజఞ  అయితే,  నాకు  తోచిన  ఉపాయం  ఒకటి 
నేనూ  విననవించుకుంటాను-  యుద్దధంలో 
గరుత్మింత్ుడనెైనా  ఎద్రించగల   శూరులను 
చాల్  మంద్ని  కోలోపయి,  కోరలు  పీక్న 
పాములల్గా   భంగపడ  ఉనానం.   ఈ 
స్మయం  మనకు  అనుకూలంగా  లద్దు; 

శత్ురివును  ఓడంచేంద్దుకు  మనకునన  శక్త 
చాలద్దు.   త్గన  స్మయం  వచేచివరకూ 
శత్ురివు  మీద్ద  కనున  వేసి  ఉంచుదాం;  ద్దగగరలో 
లనటేలి  ఉందాం;  కొంగ  మాద్రి   శత్ురివును 
ఒకకస్రిగా  గుటుకుకన  మరింగుదాం. 

అపపటివరకూ   ఏదో  ఒకవిధంగా  శత్ురివును 
గమనించటం  అవస్రం  అని  నా  అభిపారియం. 

పగవాడ  చాల్  పొగరు  మీద్ద  ఉనానడ  కదా, 

మనం  వాడని  ఎటాలి  గమనించగలం  అని 
ఆలోచించకండ-  త్మరి  ఆజఞ  అయితే,  ఆ 

బ్లంతోటీ,  వీరంద్దరికీ  నామీద్ద  గల 
నమమికంతోటీ,  నేను   పోయి,  ఎంద్ద 
ద్దుషకరమైన పనినెైనా స్ధించుకొని రాగలను. 

అయితే  కొంచెం  శరిమ  పడ  మీరంతా  నాకొక 
స్యం  చేయాల్-  ద్దగగరలో  అంత్టా  వతిక్ 
కొంచెం రకతం స్ంపాద్ంచుకొని రండ. నామీద్ద 
చల్లి,  నా  శరీరానిన  రకతసికతం  చేయండ.   ఇక 
అటుపైెన  ఆలస్యాం  చేయకుండా  'ఋశయా 
శృంగం'  అనే   కొండకొముమిను  చేరుకోండ. 

భారం  అంతానామీద్ద  విడచిపెటిటా,  మీరంగా 
అకకడ నిశిచింత్గా స్ుఖంగా ఉండండ.  మన 
పగ  నెరవేరిచి  మేలు  కూరేచి  పూచీ  నాద్!" 

అననద్. 

కాకులనీన  స్ంతోష్ంచి,  అపపటికపుపడ 
స్ంద్దుగొంద్దులోలి  అంత్టా  వతిక్  ఎలుకలు 
మొద్దలైన  చినన  జంత్ువులను  చంపి,  వాటి 
రకాతనిన  తెచిచి  చిరంజీవిక్  పూసినెై.  అటుపైెన 
అవనీన   భారానిన  దానిపైెనే  విడచి,  ఎగరి 
ఋషయాశృంగానిక్  పోయినెై.   (త్రావత్ 
ఏమైందో  వచేచి స్రి చూదాదం...)  
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దె బ్ బ కు  ఏ డ  పా రిణా ల ు!
కథనం:Ch.అనూష, పద్దవ త్రగతి, నంద్దన గారిమీణ పాఠశాల, చేత్న, చౌడవరం, గుంటూరు జిల్లి.

మారాకపురంలో  ఉండే  రాముకు  బెలలిపు 
లడలింటే  చాల్  ఇషటాం.   ఒకరోజు  వాడ 
బ్డనుండ ఇంటిక్ వచేచిస్రిక్ ఎద్దురుగా బెలలిపు 
లడలి కనిపించాయి.  

మహదానంద్దంతో  లడలిమీద్క్  దాడ  చేశాడ 
వాడ.  ఒక  లడూడ  తిని  ఇంకో  లడడ  కోస్ం 
చెయియా  చాపేస్రిక్-  కనబ్డాడయి...  లడూడల 
పళ్ళంలో  చాల్  ఈగలు  వాల్  ఉనానయి- 

జుయ  జుయ  మని  శబ్దం  చేస్ుకుంటూ 

ఎగరగరి నాకుత్ునానయి లడూడలని!

వాటిని  చూసేత  కంపరం  పుటిటాంద్  రాముకు. 

పళ్ళం  మీద్ద   ఒక  చేతిని  నిల్పి,  రండో  చేతోత 
'ఠాప' మని చపపటులి కొటిటానటుటా చరిచాడ. 

చేత్ులు   విపిప  చూస్ుకుంటే  ఒకటి  కాద్దు- 

రండ  కాద్దు-  ఏకంగా  ఏడ  ఈగలు  చచిచి 
అత్ుకొకని ఉనానయి, చేతిలో!  

'ఒకక  దెబ్బకు  ఏడ  పారిణాలు!  ఒకక  దెబ్బకు 
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ఏడ  పారిణాలు!'  అని  అనుకుననకొద్ద  రాముక్ 
ఉతాసహం ఎకుకవైంద్.

త్ను  చేసిన  ఘన  కారయాం  గురించి  అంద్దరికీ 
చెపుపకోవాలని మోజు పుటిటాంద్ వాడక్. దాంతో 
వాడ  ఊళ్ళక్  పోయి,  ద్దరీజు  చేత్  ఒక  పటీటా 
కుటిటాంచుకునానడ-  దానిమీద్ద  'దెబ్బకు ఏడ 
పారిణాలు!'  అని  పెద్దద  అక్షరాలతో 
రాయించుకునానడ.  ఆ  పటీటాని  పటకాల్గా 
నడము  చుటూటా  కటుటాకొని,  అటాలి  లడూడలు 
తింటూ   కుల్స్గా  ఊరి  చివరికంటా 
వళ్ళదాదమని బ్యలు దేరాడ.

ఊరి  చివరోలినే  చకకని  అడవి.  రాముడ 
అడవిలో  కొద్ద  ద్దూరం  నడచాడో  లదో, 'ఆగు' 
అని  అరుస్ూత  వాడ  ముంద్దు  పరిత్యాక్షం 
అయాయాడ, ఒక రాక్షస్ుడ.  రాము ఒక క్షణం 
భయపడాడడ.  కానీ  అంత్లోనే  వాడక్  త్న 
నడముకు  ఉనన  పటకా  గురుతకొచిచి,  చాల్ 
ధైరయాం అనిపించింద్. 

వాడ  నిటారుగా  నిలబ్డ  'ఏంరా,  ఒరే! 

దెబ్బకు  ఏడ  పారిణాలు  అంటే  ఏంటో  నీకూ 
తెలీలదా?!  వివరించాల్?  ఒకక  దెబ్బ  చాలు, 

అంతే!' అనానడ, చేతోత పటకా కేసి చూపిస్ూత.
రాక్షస్ుడ  రాము నడం చుటూటా ఉనన పటకా 
కేసి  చూసి,  కొంచెం  బిత్తరపోయాడ. 

అయితే  వంటనే  తేరుకొని,  'నీ  బ్లం 
చూపించురా,  నమూనాకు  ఇద్గో-  నా  బ్లం 
ఎంత్టిదోచూపిస్తను  చూడ'  అని  ఒక 
రాయిని తీస్ుకొని నల్పేస్డ. అద్ పొడ పొడ 
అయిపోయి రాల్పోయింద్.  

రాము గటిటాగా నవివ, త్న జేబ్ులోంచి ఓ బెలలిపు 
ఉండను  బ్యటిక్  తీసి   దానిన   ఒంటి  చేతోత 
నల్పేస్డ.  అద్  కూడా  పిండ  పిండ 
అయిపోయింద్-  అంతే  కాద్దు;  దానిలోంచి 

12



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-59

ఒక చుకక నూనె కూడా కారింద్!

రాము  నల్పేసింద్  రాయినే  అనుకునానడ 
రాక్షస్ుడ.  రాతిలోంచి  నూనెను  పిండన 
రాముని చూసి  వాడ వనెనముకలోంచి వణుకు 
పుటుటాకొచిచింద్.  వాడ  గబ్ుకుకన  రాము 
చెయియా  పటుటాకొని  ఊపుత్ూ,  'బ్ల 
బ్లవంత్ుడవోయ,  నువువ!  నా  పేరు 
ఏకద్దంత్ం.  నువువ  నాకు  నచాచివు.  నాతో 
పాటు  రా,  మా  యింటిక్!  అకకడ  మా 
త్ముమిడ   దేవద్దంత్ం  ఉనానడ.  వాడక్ 
కూడానినున  పరిచయం  చేస్తను.  రా, 

మాయింటిక్  పోదాం!'  అని  వాడని 
దొరకపుచుచికొని త్మ గుహకు తీస్ుకెళ్ళడ.

రాముక్  వాడతో  వళ్ళటం  అస్సలు  ఇషటాం 
కాలద్దు-  కానీ  ఏం  చేస్తడ,  ఏకద్దంత్ం  వాడ 
చేతిని  బిగంచి  పటుటాకొని  ల్కుకపో-

యాడాయ! 

అకకడక్  వళ్ళస్రిక్  దేవద్దంత్ం   ఏదో 
వండత్ునానడ.  ఇక  రాముకీ 
వాళిళద్దదరితోబాటు   తినటం,  అకకడే 
పడకోవటం  త్పపలద్దు.   "స్రేల, 

తెలలివారగానే  ఏదో ఒక స్కు  చెపిప త్పిపంచుకు 
పోవచుచి' అని వాడ  వాళ్ుళ పెటిటాందేదో తినేసి, 

మంచం మీద్ద నిగడ త్నునకొని పడకునానడ.

రాము  పడకోవటమైతే  పడకునానడ  గానీ, 

భయంతో  వాడక్  ఎంత్కీ  నిద్దర  పటటాలద్దు. 

రాక్షస్ుల  ముఖాల  వాడ  కళ్ళముంద్దు 
కద్దల్డత్ూ  ఉనానయి.  దాంతో  వాడ 
ఒకకస్రి  లచి,  వాళిళద్దదరూ  ఏం  చేస్ుతనానరో 
చూశాడ, క్టికీలోంచి. 

ఆ  స్మయానిక్    పరికక  గద్లో   రాక్షస్ుల్ద్దదరూ 
మాటాలిడకుంటునానరు-  'ఒరే!  మేలుకొని 
ఉండగా  వీడని  ఏమీ  చెయయాలం.  కొంచెం 
సేపయాయాక,  గాఢ  నిద్దరలోక్  జారతాడ  గదా, 

అపుపడ  ఇనుప కడడలతో వీడని స్ఫా చేసేదాదం' 

అని.  

అద్ వినే స్రిక్ రాము  ఇక మళీళ మంచం మీద్క్  
ఎకకలకపోయాడ.  ద్దగగరోలి  ఉనన  ద్ండలను 
తీస్ుకొచిచి,  వాటిని  మంచం  మీద్ద   వరస్గా 
పేరిచి త్ను మంచం వనకగా దాకుకనానడ.

అరథరాతిరి  దాటాక  లోనిక్  వచిచిన  రాక్షస్ులు, 

నిండా ద్దుపపటి కపిప ఉనన ద్ండలిను చూసి  వాడే 
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అనుకునానరు.   తాము  తెచిచిన  ఇనుప 
కడడలతో మళీళమళీళ బాదారు ద్ండలిని. చివరిక్ 
ఆ  మంచం  విరిగ  రండ  ముకకలయేయాంత్ 
వరకూ బాద్దటం ఆపలద్దు!  ఒకస్రి  మంచం 
విరిగాక,  'క్కుకరుమనకుండా  చచాచిడరా, 

బ్లవంత్ుడట-బ్లవంత్ుడ!'  అని 
ఈస్డస్ూత  వళిళ పడకునానరు.  

తెలలివారాక  వాళిళద్దదరూ   ఫలహారం 
మొద్దలుపెటేటాస్మయానిక్,  నవువత్ూ  వచిచి 
టేబ్ుల్   ముంద్దు  కూరుచినానడ  రాము- 

'శుభోద్దయం  అననలూ!'  అంటూ. 

చచిచిపోయాడనుకునన  రాము  లచి  వచేచిస్రిక్ 
రాక్షస్ుల్ద్దదరికీ  ఆశచిరయామూ,  భయమూ 
ఒకేస్రి కల్గాయి.  

'రా,  రా  త్ముమిడూ!  రాతిరి  బాగా  నిద్దర 
పటిటాందా?'  అనానరు  వాళ్ుళ.  'పరేలిద్దు 
అననలూ!  బానే  పడకునానను  చాల్  సేపు. 

కానీ మధయారాతిరి ఎకకడనుండ  వచాచియో గానీ 
రండ  ఎలుకలు  వచాచియి-  తోకలతో   కొటిటా 
కొటిటా   స్తాయించాయి  ననున.  ఇంకొంచెం 
సేపుంటే  వాటిని  పటుటాకొని  నల్పిపారేసి 

ఉండేవాడని-  బ్రతిక్  పోయాయి'  అనానడ 
రాము నవువత్ూ.

'బాబోయ!  వీడ  మామూలు  మనిష్  కాద్దు. 

మాయం!'  అని  రాక్షస్ుల్ద్దదరూ  త్టాలున 
మాయం అయిపోయారు.

రాము నవువకుంటూఅకకడనన బ్ంగారం 
అంతా తీస్ుకొని ఇలులి చేరుకునానడ.

అయితే  అటాలి  అంత్  బ్ంగారం  కళ్ళ  చూసే 
స్రిక్, వాడక్ త్న ధైరయా స్హస్లమీద్ద మరింత్ 
గురి  కుద్రింద్.   రాజుగారి  ద్దగగరిక్  వళిళ  త్న 
పరితిభకు  త్గన  పరితిఫలం  పొందాల్సందేనని, 

వాడ   ఇపుపడ  రాజధానిక్ 
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బ్యలుదేరిపోయాడ!  రాజధానిలో  వాడని 
అడడగంచబోయిన  భటులంద్దరికీ  వాడ  త్న 
నడముకునన పటకానే చూపిస్ూత పోయాడ. 

'అమోమి!  వీడెవడో  వీర  యోధుడలలి  ఉనానడ. 

దెబ్బకు  ఏడ  పారిణాలట!  మనకెంద్దుకు, 

రాజుగారి  ద్దగగరికే  పంపుదాం'  అని  వాళ్లింతా 
వాడని నేరుగా రాజుగారి ద్దగగరికే పంపించారు. 

ఆ  స్మయానిక్  రాజుగారు   త్ల  పటుటాకొని 
ఉనానరు- రాజయాంలోక్ ఎవరో ఇద్దదరు రాక్షస్ులు 
వచిచి  పడాడరు.  పరిజల్న  నానా  ఇబ్బంద్దులూ 
పెడత్ునానరు. వాళ్లిని ఎవరు- ఏం చేయాలో, 

ఎల్ చెయాయాలో తెలీటం లద్దు. 

"నువవవరో  తెలీద్దు...నిజంగా   మహా 
యోధుడవా?!  మా  రాజాయానిక్  ఈ  రాక్షస్ుల 
బెడద్ద  తొలగంచావంటే,  నినున  మా  ద్దగగరే 
ఉంచుకొని  చద్వించి,  పెద్దదయాయాక  మా 
అమామియినిచిచి పెళిళ కూడా  చేస్తను.  కాద్దూ, 

ఈ  పని  నీవలలి  అవవద్దంటే  చెపుప;  ఆ  పటకా 
తొలగంచుకొని  ఇంటిక్  పో.  రాక్షస్ుల  స్ంగతి 
నేనే  చూస్ుకుంటాను"  అనానడ  రాజు, 

'దెబ్బకు ఏడ పారిణాలు' అని చద్వి.  

రాముక్   అభిమానం    పొంగవచిచింద్. 

అద్కాక,  వాడక్   ఇపుపడ  రాక్షస్ులంటే 
భయం లద్దుగా,  అంద్దుకని వాడ రాజుగారిక్ 
మాట ఇచిచి  బ్యలుదేరాడ.  రాక్షస్ుల్ద్దదరినీ 
వత్ుకుకంటూ పోయాడ.  

అడవిలోక్  వళ్లిగానే  కనబ్డాడరు  ఏకద్దంత్ం, 

దేవద్దంత్ం.  ఇద్దదరూ   ఓ   మరిరి  చెటుటా  క్రింద్ద 
కూరొచిని   గమమిత్ుతగా  మాటాలిడకుంటూ 
ఉనానరు.
రాము  అకకడనన  గులక రాళ్లిను కొనినటిని ఏరి 
జేబ్ులో  వేస్ుకొని,  మలలిగా  చెటెటాక్క 
కూరుచినానడ.   ముంద్దుగా  ఒక  రాయిని 
గటిటాగా  ఏకద్దంత్ం  మీద్క్  విసిరాడ. 

ఏకద్దంత్ం  ఒకకస్రి  ఉల్క్కపడ,  దేవద్దంత్ం 
కేసి అనుమానంగా చూసి  ఊరుకునానడ. 

ఇపుపడ   రాము  మరో  రాయిని,  మళీళ 
ఏకద్దంత్ం  మీద్క్  విసిరాడ.  ఈస్రి  వాడ 
'ఏమరా,  నీకేమయింద్?!  బ్ుద్ధ  ఎకకడకో 
పోత్ుననటులిననదే!?'  అని  గటిటాగా  తిటాటాడ 
దేవద్దంతానిన. 
చెటుటామీద్దునన  రాము  నవువకొని,  ఈస్రి 
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రాయిని  దేవద్దంత్ం  మీద్క్  విసిరాడ. 

దేవద్దంత్ం  చటుకుకన  లచి  'నేను  నినున  ఏం 
చేస్ను?  అటాలి  కొడతావంద్దుకు?!'  అని 
ఏకద్దంత్ంతో కలబ్డాడడ. 

అటాలి   రాము  ఇద్దదరీన  మారిచి  మారిచి  కొటటాటం, 

ఇద్దదరూ  ఒళ్ుళ  మరచిపోయేటులి  కొటుటాకోవటం 
జరిగాయి-  చివరిక్  ఇద్దదరూ  కల్సి  పైెక్ 
చూసేస్రిక్,  కొమమిలోలి  ఇక్ల్స్ూత  కనబ్డాడడ 
రాము- "నేను  రానా?  నేను  కొటటానా?!"  అని 
అడగుత్ూ.

రాక్షస్ుల్ద్దదరికీ  గుండె  జారిపోయినటలియింద్. 

"అనాన!  త్ముమిడూ!  వీడ  మనలన 
వంబ్డస్ుతనానడ!  మాయం!"  అని 
వాళిళద్దదరూ  త్టాలున  మళీళ  అకకడనుండ 
మాయం  అయిపోయారు.  ఈస్రి  ఇద్దదరూ 
ఆ రాజాయానేన విడచిపెటిటా  పారిపోయారు.

రాజుగారు  రాముని  గొపపగా  స్త్కరించారు. 

ఏనుగుమీద్ద  కూరోచిబెటిటా  ఊరేగంచారు. 

రాముక్  చాల్  స్ంతోషం  వేసింద్.  మనస్ు 
కొంచెం  సేపు  మబ్ుబలోలి  తేల్పోయింద్... 

అంత్లోనే  వాడ  ముఖం  మీద్ద  నీళ్ులి  వచిచి 

పడాడయి-  "లవరా,  గాడదా!  రాణి,  రాజు, 

సింహాస్నం,  ఏనుగులూ  అనీన  ఎకకడవకకడే 
ఉనానయిల!  లచి   వంటనే  పళ్ుళతోముకొని 
బ్డక్ బ్యలుదేరలద్దంటే నీకు ఇకకడే స్ననం 
చేయించేస్తను  నేను"  అంటూ   మరో 
చెంబెడ  నీళ్ుళ  వాడ  ముఖం  మీద్ద 
చిలకరించబోయింద్ రాము వాళ్ళమమి!
చటుకుకన  లచిన  రాము  గబ్గబా   స్ననాల 
గద్లోక్  ద్దూరాడ.  పళ్ుళ  తోముకొని  రాగానే 
అమమి  వాడ  చేతిలో  ఓ  బెలలిపు  లడూడ  పెటిటాంద్. 

"నేను తినానగా?" అనానడ రాము. "ఎపుపడ 
తినానవురా? నినన బ్డనుండ రాగానే పడకొని 
మొద్దుదల్గా  నిదేరి  పోతివి.  ఇపుపడేగా,  నిద్దర 
లచింద్!" అననద్ అమమి అనుమానంగా.

అపుపడ  అరథమైంద్  రాముక్-  "అమామి! 
తెలలివారు  జామున  వచిచిన  కలలు  నిజం 
అవుతాయా?" అడగాడ.

"ఒరే,  కలలవీ నిజం కావురా! కరిగపోతాయి! 

నిజం  మటుకు  నిపుప-  అద్  ఎపుపడూ 
నిజంగానే ఉంటుంద్.” అంద్ అమమి.
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కో ప ం  వ చి చి న  చీ మ
ఈ కథ  కొంచెం   చీమ-మడత్  కథ  ల్గే  ఉంద్,  అయినా  కథలో   కొంచెం  చాల్నే  మారుపలు  చేసింద్గా,  ఈ  
పాప!..చద్దవండ.

కథనం: యస.కె.షరిమిల, తొమమిద్దవ త్రగతి, అరవింద్ద హై స్ూకల్, కుంచన పల్లి, గుంటూరు జిల్లి.

అనగనగా  ఓ  ఇంటి  ఆవరణలో  ఉండేవి-  ఒక 
చీమ,  ఒక  దోమ,  ఒక  ఈగ.  దోమ  పాటలు 
పాడత్ూ  మొకకల  చుటూటా,  పొద్దల  చుటూటా, 
మనుషులచుటూటా  తిరుగుత్ుండేద్.  ఈగ 
ఎకకడ ఆహారం కనబ్డతే అకకడ, ఆ ఆహారం 
చుటూటా  గంగరాలు  కొడత్ుండేద్.   చీమ 
మటుకు   ఎకకడెకకడో  పడ  ఉనన  ధానయాపు 
గంజలను  ఏరి   త్న  ఇంటిక్  మోస్ుకొని  వళ్ూత 

ఉండేద్  రోజంతా.   దానిక్  ఆశ  ఎకుకవని, 

ఎపుపడూ  ఆహారానిన  సేకరించుకొని 
కూడబెడత్ూనే  ఉంటుంద్దని  ఈగ,  దోమ 
ఆటపటిటాస్ూత  ఉండేవి.  కానీ  చీమ  మటుకు   ఆ 
మాటల్న  పటిటాంచుకునేద్  కాద్దు.  "నాకూ 
వస్ుతంద్  అవకాశం.  అపుపడ  చెబ్ుతా,  వీళ్ళ 
పని!"  అని   స్రైన  అవకాశం  కోస్ం 
ఎద్దురుచూస్ుతండేద్.
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ఒకస్రి  చీమకు  ఎద్దురొచిచింద్  ఈగ.  చీమ 
పరికకకు  త్పుపకొని  వళ్ళబోయింద్;  కానీ  దానిన 
ముంద్దుకు  పోనివవలద్దు  ఈగ.  'ఏయ! 

చీమా! ఆగు! నీకనాన పెద్దదవాళ్ుళ, గొపపవాళ్ుళ 
కనిపిసేత నమస్కరించాలనన కనీస్ జాఞనం కూడా 
లదా, నీకు?' అననద్ చీమ దారిక్ అడడం వస్ూత.
చీమకు  కోపం  వచిచింద్.  'నువువ  నాకంటే 
దేనిలో  గొపపవాడవోయ?'  అని  అడగంద్ 
ఈగను. 

'నేను ఏ ఆహారాననయినా రుచి చూడగలను. 

ఏ  చోటికెైనా  వళ్లిగలను.  ఎవరూ  ననున 
ఆపలరు' జవాబిచిచింద్ ఈగ, గరవంగా.

'అవునవును.  పిలువని  పేరంటానిక్ 
వళ్ుతంటావు  నువువ.   అంద్దరూ  నినున  ఛ 
కొడత్ుంటారు.  నువ్వ,  మీవాళ్ూళ 
అంద్దరూ  అస్హియాంచుకునే  పదారాథలమీద్ద 
కూడా  వాలుత్ుంటారు.  'మీ  రాక  ఎన్న 
అనారోగాయాలకు  మేలుకొలుపు'  అని  అంద్దరూ 
భయపడత్ుంటారు.  రోగాలను  ఒకరినుండ 
ఒకరిక్  చేరచిటంలో  మీకు  మీరే  స్టి!  కాస్త 
పకకకు  త్పుపకుంటే  నా  దారిన  నేను  వళ్తను. 

చాల్  పని  ఉంద్'  కోపంగా  జవాబిచిచి 
ముంద్దుకు కద్ల్ంద్ చీమ.

ఈగ  గొంత్ులో  పచిచివలకాకయ  పడడటులి 
అయియాంద్. మౌనంగా పరికకకు త్పుపకుననద్.

కొంచెం  ద్దూరం  వళ్ళగానే  దోమ  ఎద్దురైంద్ 
చీమకు.   'ఏంటి  చీమకాక!  కాసేపు  తిండ 
యావ  మానేసి,  పరిపంచం  ఎంత్  అంద్దంగా 
ఉందో,  నీ  చుటుటా  పరికకల  వాళ్ులి  ఎంత్ 
స్ంతోషంగా  జీవిస్ుతనానరో  చూడ,  ఓస్రి' 

అంద్ దోమ, చీమకు హితోపదేశం చేస్ుతననటులి.
'నువేవనా,  స్ంతోషంగా  జీవిస్ుతననద్?' 

అడగంద్ చీమ, చిరరిత్ుతకురాగా.
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'అవును!  నేను   ఎకకడక్  కావల్సేత  అకకడక్ 
ఎగరి పోగలను. కావలసినంత్ రస్నిన, రకాతనిన 
పీలచిగలను. రాజు గారిని కూడావేధించగలను' 

అంద్ దోమ.

'ఆ రాజుగారు అరచేతితో ఒకకటిసేత  చావగలవు 
కూడాను, నువువ! దొంగ చాటుగా మనుషుల 
రకాతనీన,  జంత్ువుల రకాతనీన,  మొకకల రస్నీన 
పీలుచికొని  బ్రతికే  పరానన  జీవివి,  రకత  పిపాసివి 
నువువ.   గరవపడకు.  నాల్గా  కషటాపడ 

స్ంపాద్ంచింద్  తిను-  స్వయం  కృష్తో 
స్ంపాద్ంచిన  ఆహారం  ఎంత్  రుచిగా 
ఉంటుందో  తెలుస్ుతంద్.  అయినా  కషటాపడ 
బ్రతికే  కూల్దానిన  నేను.  రాక్షస్ులతోటీ, 

దొంగలతోటీ  నాకు  పనేముననద్?  అడడల! 

పోనివువ!'  అని  ముంద్దుకు  కద్ల్ంద్  చీమ. 

దోమ బిత్తరపోయి చూసింద్.

త్రావత్ వరాషకాలం వచిచింద్.

కుండపోత్గా  వరషం  కురిసింద్.   దోమకు, 

ఈగకు  ఆకల్  ఎకుకవైంద్.  మనుషుల రకతం 
పీల్చిలని  పోయిన  దోమ,  విషపు   వాస్నలకు 
త్టుటాకోలక  పోయింద్.  ఊపిరాడక 
చనిపోయింద్.  మనిష్ని  చికాకు  పెటిటాన  ఈగ 
కూడా అకాల మృత్ుయావు పాలైంద్.

చీమ  మాత్రం  వచచిగా  ఇంటోలినే  ఉండ,  త్ను 
దాచుకునన  ఆహారానిన  తింటూ  స్ుఖంగా 
కాలం గడపింద్.
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పా ల  ధ ర  పా ల కు- నీ ళ్ ళ  ధ ర   నీ ళ్ ళ కు  
'పాయాకెట్ పాలు ఉంటాయిగా' అనుకోకండ- అవేవీ  రాని పాత్ రోజుల నాటి  కథ అననమాట, ఇద్! 

సేకరణ: పి. మైథిల్, 8 వ త్రగతి, పరిజఞ ఇంగ్లిష్ మీడయం స్ూకల్, అద్దదంక్ , పరికాశం జిల్లి 

గోవింద్దపప   ఒక పాల వాయాపారి.  రోజూ   పాలలో 
స్గానిక్ స్గం నీళ్ుళ కల్పి అమేమివాడ అత్ను. 

ఊళ్ళ  వాళ్ుళ  ఎవవరికీ   ఈ  నీళ్ళపాలు  నచేచివి 
కావు.   అయినా  ఏం  చేస్తరు,  ఇంకెకకడా 
పాలు  దొరకవాయ!  దాంతో   త్పపని  స్రై 
కొనేవాళ్ుళ; మనస్ులో తిటుటాకునేవాళ్ుళ. 
ఒక  రోజున  అత్ని  ద్దగగరిక్  ఓ  స్నాయాసి  వచిచి, 

గాలిసడ  పాలు  పోయించుకునానడ. 

గోవింద్దపప  పోసిన  నీళ్ళ  పాలను  చూసి, 

'నాయనా,  మరీ  ఎకుకవ  నీళ్ుళ 
కల్సినటులినానయి?'  అనానడ.  'ఇకకడ 
బ్రరిలు  ఎకుకవ  నీళ్ుళ  తాగుత్ునానయి  లండ' 

అనానడ గోవింద్దపప వటకారంగా. 

'కాద్దు  నాయనా!  ఎకుకవ   తారిగంద్  బ్రరిలు 
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కాద్దు-నువేవ   అని  నాకనిపిస్ుతననద్.  నీకు 
ఆలోచించుకునే  అవకాశం  ఈ  రోజున 
లభిస్ుతంద్ల' అని వళిళపోయాడ స్నాయాసి. 

ఆరోజు   పాలు  అమేమిశాక,  గోవింద్దపపకు 
అనుమానం  వచిచింద్:  'ఈ  స్నాయాసి   ఎవడో 
ఇవాళ్లి  ననున   తిటిటా  పోయాడ-  ఎంద్దుకెైనా 
మంచిద్- ఇవాళ్ళ కొంచెం జాగరిత్తగా ఉంటాను. 

వచిచిన  డబ్ుబల్న  లకకపెటుటాకొని  తీస్ుకెళ్తను' 

అనుకునానడ.  ఆరోజు   వచిచిన   నాలుగు 
వంద్దల   రూపాయలీన  లకకపెటిటా   స్ంచిలో 
వేస్ుకునానడ. యింటిక్  బ్యలు దేరాడ.  

మధాయాహనం   ఎండ  చాల్  ఎకుకవగా  ఉంద్. 

గోవింద్దపపకు  బాగా  దాహం  వేసింద్.  దారిలో 
చెరువు  గటుటాన  ఉననదొక  చేద్ద  బావి.  అకకడ 
ఆగ,  స్ంచిని  పరికకన  పెటిటా,  నీళ్ుళ  చేద్దుకొని 
కడపారా   తారిగాడ.  తిరిగ  పోదామని  చూసేత 
స్ంచి మాయం!  

గోవింద్దపపకు   చాల్  బాధ  వేసింద్. 

"ఇపపటిక్పుపడ  స్ంచి  ఎటాలి  మాయం 
అవుత్ుంద్?  ఇకకడెవవరూ  లరే!"-  అని 
కంగారుగా అంత్టా వతికాడ. 

అపుపడ  కనబ్డంద్-  కోతి  ఒకటి,  అత్ని 
స్ంచీని  తీస్ుకొని  పోయి,  చెటుటామీద్ద  ఎక్క 
కూరుచిననద్! 

దానిన  త్రిమేంద్దుకు  పరియతినంచాడ 
గోవింద్దపప.  అద్  స్ంచీని  పటుటాకొనే 
చెటుటామీద్నుండ  చెటుటామీద్క్  ద్దూకటం 
మొద్దలు పెటిటాంద్. 

చివరిక్ అలసిపోయిన గోవింద్దపప నిరాశగా 
నిలుచిండ  పోయాడ.  ఇపుపడ  తీరిక 
దొరిక్ంద్  కోతిక్.  అద్  స్ంచీలో  చెయియాపెటిటా, 
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ఒకోక  నాణానీన  దొరకపుచుచికొని  చెరువులో 
నీళ్ళలోక్  విసిరయయాటం మొద్దలు పెటిటాంద్. 

గోవింద్దపప  చూస్ూత  ఉండగానే  ఒకొకకక 
నాణెమూ   చెరువులో  కల్సి  పోయింద్. 

ఇపుపడ అత్నిక్ ఏడపొకకటే త్కుకవ. 

నాణాలనీన   అయిపోయాక,  కోతి  స్ంచీని 
నేలమీద్క్ విసిరేసి  వళిళపోయింద్. 

గోవింద్దపప గబ్గబా వళిళ,  స్ంచీలో చెయియాపెటిటా 
చూస్ుకునానడ.  స్ంచీలో   నాణాలు 
పోయాయి గానీ, న్టులి  అల్గే  ఉనానయి ! 
ఆ  స్ంచీని  పటుటాకొని  అటూ  ఇటూ 
చూడకుండా  గబ్గబా  ఇలులి 

చేరుకునానడత్ను. 

లకకపెటుటాకొని చూసేత  అంద్దులో   స్రిగాగ రండ 
వంద్దల రూపాయలునానయి! 

అంటే   పాల  ధర  పాళ్లికు,  నీళ్ళ  ధర  నీళ్ళకు 
వచిచింద్దననమాట! 

మామూలుగా  అయితే  ఏమీ 
పటిటాంచుకునేవాడ  కాద్దు  గానీ,  ఉద్దయం 
స్నాయాసి  మాటలు  వినానడ  కదా-  గోవింద్దపప 
ఆలోచనలో పడాడడ. 

ఆ త్రావత్ మలలిగా అత్ని పాలు చికక బ్డాడయి. 

స్నాయాసి మాటలు నిజమయాయాయి!
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3.  చీకటింటోలి జడల ద్దయయాం!  అమోమి, ఏంటద్?

4.  పచచిని చెటుటా క్రింద్ద ఎరరిని పెళిళ కూత్ురు! ఎవరట, ఆ పిలలి?
5.  గంపెడ  శనగలోలి ఒక రాయి- ఎవరమామి అద్?

6.  ఒక ఇంటోలి 50 మంద్ దొంగలు! ఎవరు, వాళ్ుళ?

7.  బ్టటాలు విడచి-బావిలో ద్దూకె! ఎవరద్?

8.  వంద్ద మంద్ దొంగలకు ఒకడే పోలీస్ు! ఏమా కథ?

పొడపు కథలు!
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పి ల్ లి-ఎ ల ు క ల  క థ
కథనం: డ.పవన్ కల్యాణ,ఆరవ త్రగతి, జిల్లి పరిజా పరిషత్ సకండరీ పాఠశాల, త్రాలపల్లి, వరంగలులి జిల్లి

అనగనగా  ఓ  అడవిలో  చెటుటాక్రింద్ద   కలుగులో 
నివసిస్ూత  ఉండేద్  ఒక  ఎలుక.   ఒక  రోజు 
స్యంత్రం  అద్  ష్కారుగా  బ్యటిక్ 
వచేచిస్రిక్,  ద్దూరంగా  వలలో  చికుకకునన  పిల్లి 
ఒకటి  దాని  కంట  పడంద్.   ఎలుకకు  చాల్ 
స్ంతోషం  వేసింద్.  ద్దురామిరగపు  ఈ  పిల్లి 
ఎలుకను   తినేంద్దుకు  ఎనిన  స్రులి 
పరియతినంచిందో! అటాలింటి త్న శత్ురివు వలలో 

చికుకకోవటం  చూసి,  దాని ద్దగగరికెళిళ  నిలబ్డ 
నవువదామనుకొని  ముంద్దుకు  నడచింద్ 
ఎలుక.

అయితే  ఆ  స్మయానిక్  అకకడే  ద్దగగరోలి  ఓ 
పొద్దలో  పొంచి  ఉననదొక  ముంగస్;  ఆ  చెటుటా 
కొమమి  మీదే   కూరొచిని  చూస్ుతననద్  ఒక 
గుడలిగూబ్! 

"వేటగాడ వచిచి  వలలో చిక్కన  పిల్లిని ఎటాలిగూ 
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చంపేస్తడ. అపుపడ త్మకు కొనిన మాంస్పు 
ముకకలు  దొరకకపోవు!"  అని  వేచి 
చూస్ుతనానయి, అవి.

వల  ద్దగగరిక్   చేరుకునేవరకూ  ముంగస్ను, 

గుడలిగూబ్ను  చూస్ుకోనేలద్దు  ఎలుక.  తీరా 
చూస్ుకునే స్రిక్  బాగా ఆలస్యాం అయియాంద్-

ఇపుపడ అద్ వనక్క తిరిగే వీలు లద్దు. వనక్క 
తిరగాగనే  ముంగస్  మీద్ద  పడత్ుంద్; 

గుడలిగూబ్  త్నునకు  పోత్ుంద్.  ఎలుక 
ఇరకాటంలో పడపోయింద్.

అంత్లోనే  దానికొక  ఉపాయం  త్టిటాంద్- 

"అడవి  పిల్లి  అంటే  ముంగస్కు,  గుడలిగూబ్కు 

చాల్ భయం. అద్ వలలో చిక్క ఉననద్ కనుక 
ఇవి  ఇకకడ  నిలబ్డ  ఉనానయిగానీ,  ఒకస్రి 
అద్  వలలోంచి  విడవడంద్దంటే  అవి 
పారిపోకుండా ఉండవు!"

అంద్దుకని  అద్  ధైరయాంగా  వలలో  చికుకకునన 
పిల్లి ద్దగగరికెళిళ నిలబ్డంద్.

"ననున  కాపాడ  ఎలుకా!  ఈ  వలను 
కొరికెయియా"  అని  దానిన   పారిరిథంచింద్  వలలో 
చిక్కనపిల్లి.
"స్రేల,  ఆగు"  అని  వలను  కొరుకుత్ు-

ననటులిగా  నటించింద్  ఎలుక.  అకకడకకడా 
కొరికేస్రిక్  వల  కొంచెం  వద్దులైంద్-  కానీ 
ఎకకడా  పిల్లి  పటేటాంత్  పెద్దద  రంధరం  ఏరపడలద్దు. 

పిల్లి  అటూ  ఇటూ  ద్దూకటం  మొద్దలటేటాస్రిక్ 
ముంగస్  గుడలిగూబ్  వనుకంజ  వేస్యి. 

పిల్లిని-ఎలుకను  జాగరిత్తగా  గమనించటం 
మొద్దలుపెటాటాయి.  ఎలుక  వలను 
కొరుకుత్ూనే ఉననద్ ఇంకా-

అంత్లో  వేటగాడ  అటుగా   వచాచిడ. 

వేటగాడని  చూడగానే  పిల్లి  అరిచింద్- 

"వచేచిశాడ,  వచేచిశాడ!  కాపాడ!  వలను 
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కొరికెయియా-  త్వరగా!"  అని.  అపపటివరకూ 
కావాలని  ఆలస్యాం  చేసిన  ఎలుక,  ఇపుపడ 
చటుకుకన  వలను  పూరితగా  కొరికేసి, 

హడావిడగా  త్న  బొరియవైపుకు  పరుగు 
పెటిటాంద్. 

ఒకక ఉద్దుటున బ్యటిక్ వచిచింద్ పిల్లి. 
ఇపుపడ  అద్  పారిణ  భయంతో  ఉననద్- 

ఎలుకను  పటిటాంచుకొనే  స్మయం  లద్దు. 

త్టాలున  అద్  మరో  వైపుకు  పరుగు  పెటిటాంద్. 

వలనుండ  విడవడడ  పిల్లిని  చూడగానే 
గుడలిగూబ్,  ముంగస్  కూడా  త్లో  ద్కుకకు 

పారిపోయాయి.  ఎలుక  స్ురకత్ంగా 
బొరియలోక్ ద్దూరింద్.

మరునాడ  ఎలుక ఉండే  కలుగు ద్దగగరిక్ వచిచి 
నిలబ్డ, "నినన నా పారిణాలు కాపాడావు-చాల్ 
కృత్జఞత్లు.  నేను,  నా  భారాయా  బిడడలు 
అంద్దరం    నీకోస్ం  ఓ  చకకని  వింద్దు  ఏరాపటు 
చేస్ుతనానం.  నువువ  త్పపకుండా  రావాల్"  అని 
ఆహావనించింద్  పిల్లి.
వంటనే  దాని  ఆహావనానిన  తిరస్కరించింద్ 
ఎలుక-  "పిలీలి!  నువ్వ  నేనూ  స్హజ 
శత్ురివులం.   మీ  జాతినుండ  మాకెపుపడూ 
పరిమాద్దం  ఉంటుంద్.  ఏదో,  పరిసిథత్ులు అల్ 
ఉండటంవలలి,  నినన   నేను  నీకు  స్యం 
చేశాను;  నువువ  ననున  తినకుండా 
వద్ల్పెటాటావు.  కానీ  ఇపపటి  పరిసిథత్ులు  వేరు. 

ఇపుపడ  నేను  నీ  ఎద్దుట  పడతే  నువువ   ననున 
తినకుండా ఉండలవు. నీ స్హజగుణం నీద్! 

నేను నీ ఎద్దుటిక్ రాను, క్షమంచు" అని మరో 
అవకాశం  ఇవవకుండా   బొరియ  లోపల్క్ 
జారుకుననద్.
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ఏ ం  చే స్ తర ు?
ఎవరైనా  గానీ,  ఏం  చేస్తరు?  అంద్దరూ  ఏం  చేస్తరోఅదే  చేస్తరు  మరి!  ఇదేంటో  
తెలుస్ుకోవాలంటే  మజా మజాగా ఉనన ఈ కథ చద్దవండ మరి!

సేకరణ:  స్ద్నేని  తేజ,  ఎనిమద్దవ  త్రగతి,  ఉషోద్దయా  ఇంగ్లిష్  మీడయం  స్ూకల్, 

చౌడవరం, గుంటూరు జిల్లి. 

మగధ రాజాయానిక్ పరిభువు వికరమ వరమిక్   ఒకస్రి 
చాల్   ముఖయామైన  పని  పడ  ద్దూర  పరిదేశానిక్ 
వళ్లివలసి  వచిచింద్.  వళిళన  పని  పూరతయాయాక 
తిరిగ  రాజధానిక్  వచేచిటపుపడ  దారిలో 
ఆయనకు  చినననాటి  సేనహిత్ుడొకడ 
ఎద్దురయాయాడ.   అత్ను  స్మానయా 

గృహస్ుతడే,  అయినా  రాజుని  పేరిమగా 
పలకరించి,  "వికరమా!  బాగా  చీకటి  పడంద్. 

ఇపుపడ  పరియాణించాల్సన  అవస్రం 
ఏముననద్?  నీకు  అభయాంత్రం  లకపోతే,  ఈ 
రాతిరిక్  మా   ఇంటోలినే  ఉండ,  సేద్దతీరు. 

తెలలివారగానే   రాజధానిక్   పోవచుచిల, 
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ఏమంటావు?" అనానడ. 

'స్రే'  అని వికరమవరమి    గురారినిన  మత్ురిడ  ఇంటి 
బ్యటే కటిటావేసి, ఆ రాతిరిక్  మత్ురిడ ఇంట బ్స్ 
చేశాడ.   తెలలివారాక  నిద్దరలచి  వచిచి  చూసేత 
ఏముంద్- గురరిం కాస్త  మాయం!

మత్ురిడ  చిననబోయాడ.  కానీ  ఏం 
చెయయాగలడ, పాపం?

రాజుగారు  ఊరుకోలద్దు.  రాజుగారు  కద్ద, 

మరి?!  ఊళ్ళవాళ్లింద్దరినీ  ఒకచోట  చేరాచిరు. 

"నా  గురారినిన  ఎవరతైే  తీస్ుకెళ్ళరో,  వాళ్లికు 
మరొకక  అవకాశం  ఇస్ుతనానను-  గురారినిన 
ఎకకడనుండెైతే  విడపించుకెళ్ళరో  దానిన 
అకకడే-మరాయాద్దగా- రేపు ఉద్దయంలోగా- కటిటా 
పెడతే స్రి, లద్దంటే  గత్ంలో మా  నాననగారు ఏ 
పని  చేశారో  నేనూ  అదే  పని  చేస్తను, 

ఖచిచిత్ంగా!  ఇక  ద్నిక్  తిరుగులద్దు!  నా 
నిరణుయం  మారద్దు!  గురుతంచుకోండ  మరి!" 

అని కరాఖండగా చెపేపశారు.

ఊళ్ళవాళ్ుళ అంద్దరూ బెద్రిపోయారు.

గురారినిన  ఎత్ుతకెళిళన  దొంగవాడ  కూడా 

భయపడపోయాడ.  త్ను  చేసిన  పనివలలి 
ఊరంత్టికీ  ఇల్ంటి  పరిసిథతి 
ఎద్దురవుత్ుంద్దని  అత్ను  ఊహించనేలద్దు. 

అంద్దుకని వాడ చడ చపుపడ లకుండా వచిచి, 

ఆరోజు రాతిరి గురారినిన   యథాపరికారం గుంజకు 
కటేటాసి వళిళపోయాడ.

తెలలివారేస్రిక్ గురరిం గుంజకు కటేటాసి ఉంద్.

దానిన చూశాక వికరమవరమి ముఖం 
పరిస్ననమైంద్. ఆయన మత్ురిడక్ ధనయావాదాలు 
చెపిప,  గారిమస్ుతలంద్దరికీ  చెయియాఊపి 
అభివాద్దం  చేసి,  గురరిం  ఎక్క 
బ్యలుదేరబోయారు. అంత్లో  ఆ ఊరి పెద్దద 
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ఆయనకు   నమస్కరించి  "పరిభూ!  మీ  గురరిం 
దొరిక్నంద్దుకు  చాల్  స్ంతోషం.  అయితే 
మాదొకక  మనవి-  పోయిన  ఆ  గురరిం  గనక 
దొరకకపోతే   మీ  నాననగారు  గత్ంలో  ఏం 
చేస్రో  మీరూ  అదే   చేస్తమనానరు-  ఇంత్కీ 
గత్ంలో  త్మరి  త్ండరిగారు  ఏం  చేశారు  ?!" 

అని అడగాడ.

"గత్ంలో  ఇల్గే  ఓస్రి  మా  నాననగారు  ఓ 
ఊళ్ళ బ్స్చేసి ఉండగా ఎవరో ఆయన గురారినిన 

దొంగల్ంచారు.  అపుపడ  ఆయన  మరొక 
గురారినిన డబ్ుబలు ఇచిచి కొనుకుకని రాజధానిక్ 
తిరిగ వచాచిరు! గురరిం తిరిగ ఇవవకుంటే నేనూ 
అదే  పని  చేసి  ఉండేవాడని!ఇంకేమ!"  అని 
వళిళపోయారు వికరమవరమిగారు.

గారిమస్ుతలంద్దరూ  అవాకకయాయారు.  త్మ 
రాజుగారి  గడస్ుద్దనానిన  త్లచుకొని  అనేక 
త్రాలపాటు నవువకునానరు.
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బ్డక్ నడవలడ, పాఠాలు వినలడ
చిననపద్దయామపపజెపపలడ
రాజరాజు బిడడరా నేటి విదాయారిథ!
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

హంస్లంద్దు బ్కము హాస్యాస్పద్దంబ్గు
మణుల గాజుపూస్ గణుతి గనద్దు
చద్దువురానిమొద్దుద స్భల రాణించడ
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

త్గల్నంత్మేర ద్దహియించుకొని పోవు
చెడడవాని చెల్మ చిచుచివోల
మంచివాని మైతిరి మలయమారుత్ వీచి
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

అంద్దమైన స్ూక్త అరుణోద్దయంబ్టులి 
బాల మానస్ముల మేలుకొలుప
స్ూక్తలని మాట శృతిలని పాటరా
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

తెలుగు బాల!
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ప రియ త్ న ం-ఫ ల్ త్ ం
'ఫాయాను'  ను  ఆధారం  చేస్ుకొని  ఒక  కథ  రాదాదమని  పరియతినంచారు,  ఈ  పిలలిలు.  త్ల్  ఒక  వాకయాం  
చెపుపకుంటూ రాసేత, చకకని ఈ కథ త్యారైంద్...

రచన: 6,7,10 త్రగత్ుల పిలలిలు, శ్రి స్రస్వతీ శిశు మంద్ర, చెనూనరు, ఆద్ల్బాద్దు జిల్లి.

రాము వాళ్లిద్ చాల్ చినన ఇలులి. ఒకటే గద్. ఆ 
గద్లోనే  చాల్  స్మాగరి  నిండ  ఉండేద్. 

అంద్దులోనే  ఒక  మూలన  పాత్  ఫాయాను  ఒకటి 
పడ  ఉండేద్.    దానిని  బాగు  చేయించాలని 
రాముక్  గటిటా  కోరిక.   అయితే  ఆ  పనిక్  వంద్ద 
రూపాయలు  ఖరుచి  అవుత్ుంద్.   ఆ  డబ్ుబ 

దొరికే మారగం ఒకటి  త్టిటాంద్ రాముక్.

పరితి  ఆద్వారమూ  వాడ  ఒక  మకానిక్  ద్దగగర 
పని  చేయటం  మొద్దలుపెటాటాడ.   ఆ 
పనిక్గాను  వాడక్  పద్  రూపాయలు  దొరికేవి. 

పరితి  వారమూ  వాడ  త్న  పద్  రూపాయలను 
దాస్ూత  వచాచిడ.  నెల  తిరిగే  స్రిక్  వాడ  ద్దగగర 
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నలభై రూపాయలు జమ అయాయాయి!

అయితే స్రిగాగ అదే స్మయానిక్ వాడ పరీక్ష 
ఫీజు  చెల్లించాల్స  వచిచింద్.   దాంతో  వాడ 
స్ంపాద్ంచిన  నలభై  రూపాయలూ 
ఖరచియిపోయాయి.  పని  మళీళమొద్దటిక్ 
వచిచింద్!

అయినా  రామూ  నిరాశ  పడలద్దు.  పరితి 
ఆద్వారమూ  మకానిక్  ద్దగగర   పని  చేస్ూతనే 
వచాచిడ.  ఇంకొక  నెల  ఇల్  జరిగేస్రిక్  మళీళ 
నలభై  రూపాయలు  జమ  అయాయాయి. 

అంత్లోనే  మరొక  కషటాం!  రాము  వాళ్ళమమి 
ఆరోగయాం  పాడయింద్.  నలభై  రూపాయలూ 
ఖరచియిపోయాయి.

అయినా  రాము  త్న  పనిని  కొనస్గంచాడ. 

మరోనెల  గడచింద్.  మరొక  నలభై 
రూపాయలు  జమ  అయాయాయి.  మళీళ  ఏదో 
అవస్రం-  అవీ  ఖరచియిపోయాయి.  ఆరోజు 
రాతిరి  రాముకు  నిద్దర  పటటాలద్దు.   ఎనిన  స్రులి 
పరియతినంచినా  ఆటంకాల  ఎద్దురయేయాస్రిక్ 
వాడక్ చాల్ బాధ వేసింద్. అయితే అంత్లోనే 
త్న  స్మస్యా  తీరేంద్దుకు  ఒక  మారగం  కూడా 
కనిపించింద్.

తెలలివారగానే  వాడ  త్నే  సొంత్గా  ఫాయానును 
విపపద్సేంద్దుకు  పూనుకునానడ.  మకానిక్ 
ద్దుకాణంలో  పనిచేసిన  అనుభవం  అంద్దుకు 
బాగా  తోడపడంద్.   ఫాయానులో  నిజానిక్  పెద్దద 
స్మస్యాలవీ  లవు.   ఒక  తీగ  కాల్  తెగపోయి 
ఉననద్-అంతే.   దానిన  అతిక్ంచేస్రిక్  ఫాయాన్ 
తిరగటం మొద్దలు పెటిటాంద్.

రాముక్  చాల్  స్ంతోషం  వేసింద్.  మూడ 
నెలలు  మకానిక్  ద్దగగర  పనిచేయటం  వృధా 
పోలద్దు.   నిజానిక్  అకకడ  త్ను 
స్ంపాద్ంచింద్  డబ్ుబ  కాద్దు-పనిలో  నేరుప. 
డబ్ుబలు  ఖరచియిపోయినా  ఆ  నేరుప  త్నకు 
స్హాయపడంద్!
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న క క పి ల లి-కు ం దే ల ు
రచన: కె. హేమంత్  క్షోర కుమార, 9 వ త్రగతి ,అద్దదంక్, పరికాశం జిల్లి.

ఒక  అడవిలో  ఒక  నకక  ఉండేద్.   దానిక్ 
మూడ పిలలిలునానయి.  

త్ల్లి  నకక  రోజూ  త్న  పిలలిలక్  కాసేపు   వేట 
నేరిపంచేద్.    త్మకంటే  చినన  జంత్ువులను 
ఎల్ వేటాడాలో త్రీఫీద్దు ఇచేచిద్.  

ఒకరోజు అద్ త్న పిలలిల్న  వంట బెటుటాకుని, ఒక 
చెటలి గుబ్ురు చాటున మాటు వేసింద్.  

"అద్దుగో ఆ పొద్దలో ఒక  కుందేలు వుంటుంద్. 

అద్  తిండకోస్ం  బ్యటకు  వస్ుతంద్.   అద్ 
కనిపించగానే  మీలో  ఎవరైనా  ఒకకరు- 

అమాంత్ం  పోయి   దాని  మీద్ద   పడాల్!" 

పిలలిలతో చెపిపంద్  త్ల్లి, నెమమిద్గా.  

"అమామి   నేనెళ్తనే....  నేనెళ్తనే...."  అంటూ 
ఉతాసహంగా అరిచింద్   అనినంటిలోకీ  పెద్దద  దెనై 
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నకకపిలలి.  "స్రేల,  నువేవ   ముంద్దు  ద్దూకు" 

అనుమతి  ఇచిచింద్   త్ల్లి  నకక   .   ఇంత్లో 
కుందేలు  బ్యటిక్  వచిచింద్ పొద్దలోంచి.  

దానిన  చూసీ  చూడగానే   నకకపిలలి  అమాంత్ం 
ముంద్దుకు ఉరిక్ంద్. 

అయితే కుందేలు మాత్రం ఏం చిననద్?! నకక 
రాకను  పసికటటానే  కటిటాంద్  కుందేలు. 

నకకపిలలికు   చికకకుండా   వాయువేగంతో 
పరుగు తీసింద్.  

నకకపిలలి  దానిన  వంబ్డంచింద్-  కానీ  చూస్ూత 
చూస్ూతండగానే  అద్  ఇక  నకకకు  అంద్దనంత్ 
ద్దూరం వళిళపోయింద్.  

ముఖం  వేల్డేస్ుకొని  త్ల్లి  ద్దగగరి  తిరిగ 
వచిచింద్ నకకపిలలి.  
"ఏంటమామి  !గొపప  గొపపగా  కూసి  వళ్ళవు?! 

ఇపుపడ  ఆ  చిటిటా   కుందేలు  కూడా 
త్పిపంచుకుపోయిందా,  చేత్ులు 

ఊపుకుంటూ  వస్ుతనానవు?!"  మగతా  పిలలిలు 
దానిన  వేళ్కోళ్ం చేస్యి.  

"అమామి!  నాకు  అస్లు 
వేటాడటంరాదేమోనమామి,  అంత్ 
చిననకుందేలునుకూడా  పటటాలకపోయాను 
చూడ!"  అవమానం  పాలై,  అనుమానంతో 
కనీనళ్ుళ  పెటుటాకుంద్  నకకపిలలి.   త్ల్లి  నకక 
దానిన ఓదారుస్ూత   అననద్- "లోపం నీలో  లద్దు 
నాయనా!  నువువ   నీ  త్మాషా  కోస్ం  దాని 
వనక  పరిగతాతవు.   అదేమో  త్న  పారిణాలు 
రకంచుకునేంద్దుకు  పరుగు పెటిటాంద్.  

నిజంగా  చూడ-  నీ  త్మాషా  కంటే  దాని 
పారిణాలు  బ్లమైనవి.  అంద్దుకని   నీకంటే  అదే 
వేగంగా  పారిపోగలుగత్ుంద్.  ఒకస్రి   నీ 
కడపు  ఆకల్తో  మాడంద్దనుకో,  అపుపడ 
నువువ  ఇల్ంటి కుందేళ్ళని  ఎనినంటినయినా 
పటటాగలవు" అననద్.  
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9.   ద్దటటామయిన అడవిలో ఒక రకపు జంత్ువే!  ఏంటద్?

10. చూసేత పొటిటావాడ,  ఇంటిక్ గటిటావాడ! ఎవరు వాడ?! 

పొడపు కథలు!
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లో క  క ల్ యా ణ ం
సేకరణ: బి.శారద్ద, ఐద్దవ త్రగతి, ZPHS-త్లపుల, వరంగలులి జిల్లి.  (పెద్దదల స్హకారంతో)

మారుప చేరుపలు : కొత్తపల్లి.

ఓరుగలులి  నగరానిన  కాకతీయులు  పరిపాల్ంచే 
కాలంలో కడపికొండ అనే ఊళ్ళ  కనకయయా అనే 
రైత్ు ఒకడ ఉండేవాడ. 

అత్నొకస్రి  పొలం  ద్దునునత్ుంటే  నాగల్ 
కరురికు  ఏదో  గటిటాగా  త్గల్ంద్.  మొద్దట  దానిన 
చూడగానే  అదేదో  చెటుటా  వేరు  అనుకునానడ 
కనకయయా.  అత్ను   దానిన   నరికేంద్దుకు 
పరియతినసేత  'ఖంగు'మని  మోరిత్  వచిచింద్. 

చూడగా   అదొక  లోహ   స్తంభం!   చాల్ 
ల్వుగా,  బ్రువుగా,  నాలుగు  బారల 
పొడవున,  నాలుగు  భాగాలుగా,  ఉననద్దద్! 

దానిన  ఎద్దుదలకు  కటిటా,  అతి  కషటాం  మీద్ద 
బ్యటిక్  తీశాడ  కనకయయా  .  దానికంటిన 
మటిటాని  ద్దుల్పి,  శుభరం  చేసి  చూడగా  అద్ 
మామూలు లోహం కాద్దు- పోత్పోసిన అస్లు 
బ్ంగారు స్తంభం అద్!
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అదే  స్మయంలో  కనకయయాకు  ద్దురాశ 
పుటుటాకొచిచింద్.  స్తంభానిన  ఇటాలి   వలుగు 
పొద్దుదన  ఇంటిక్  తీస్ుకువళ్త  అంద్దరూ 
చూస్తరు! అద్ త్నద్- పూరితగా త్న సొంత్ం! 

దానిన వేరే ఎవవరికీ ఇవవకూడద్దు!  రాతిరి బాగా 
చీకటి పడాడక దానిన  ఇంటిక్ తీస్ుకెళ్ళల్!

అంద్దుకని  అత్ను  దానిమీద్ద  ఓ  పాత్  కంబ్ళిని 
కపిప  పెటిటా,  ఎపపటి  మాద్రే  త్న  పనిని 
కొనస్గంచాడ.   అయితే  అత్ని  మనస్ు 
ఉరకలు  వేస్ుతననద్-  దానిన  ఎపుపడ   ఇంటిక్ 
తీస్ుకెళ్దమా  అని  ఆరాట  పడత్ుననద్. 

ధాయాస్ అంతా స్తంభం మీద్ద నిలవటం వలలినేమో, 

ద్దునేన పని అంత్బాగా స్గలద్దు.

అయితేనేమ,  ఎటటాకేలకు  చీకటి  పడంద్. 

స్తంభానిన మళీళ ఎద్దుదలకు  కటిటా, ల్గమనానడ 
కనకయయా  .  పగలంతా  పనిచేసి 
అల్ఉననంద్దున్, ఏమో- ఎద్దుదలు ఆ స్తంభానిన 
పిస్రంత్  కూడా  కద్దలచిలకపోయాయి. 

రాత్రంతా  పరియతినస్ూతనే  ఉనానడ  అత్ను. 

మళీళ  మళీళ  ఎద్దుదలను  స్తంభానిక్  కటిటా 
ల్గంచేంద్దుకు  చూశాడ.  అయినా 

ఉద్దయం   మటిటాలోంచి  అంత్  స్ులభంగా 
బ్యటిక్  వచిచిన  ఆస్తంభం,  ఎంద్దుకోమరి, 

ఇపుపడ  పూరితగా  మొరాయించింద్.  ఒకక 
ఆవగంజంత్ కూడా ముంద్దుక్  జరగలద్దద్!

తెలలివారు  జాముకల్లి  పూరితగా 
అలసిపోయాడ  కనకయయా.  ఉద్దయించ-

బోత్ునన  స్ూరుయాడ  క్రణాలు  ఆకాశంలో 
త్ూరుప  ద్కుకన  పరచుకునానయి.   ఆ 
స్మయంలో   కనకయయాకు  జాఞనం 
ఉద్దయించింద్.  

ఈ స్తంభం త్నదే అనుకునానడ కద్దూ, 

త్ను?!  కాద్దు!  నిజానిక్  జీవిత్ంలో  త్ను 
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నిరవరితంచాల్సన  నాలుగు  బాధయాత్లకు  పరితీక 
ఈ  స్తంభం!  ఇంద్దులో  మొద్దటి  భాగం-  త్న 
వృతితని  చకకగా  కొనస్గంచటానిక్   పెటుటాబ్డ. 

రండో  భాగం-  త్న  కుటుంబ్  అవస్రాలను 
తీరేచింద్దుకు.  మూడవ భాగం త్న  స్ంతానపు 
స్ంక్షేమం  కోస్ం  ఉదేదశించాల్సనద్.  ఇక 
నాలుగవ భాగం  లోకకల్యాణంకోస్ం, ఇత్రుల 
క్షేమంకోస్ం  వాడాల్సనద్.   మొత్తం  త్నదే 
అనుకోవటం   ఆశపోత్ు  త్నమే- 

అంద్దుకనేనేమో,  పవిత్రమైన  ఈ  స్థంభం 

కద్దలనని మొరాయించింద్!

ఒకస్రి  ఆ  అవగాహన  వచేచిస్రిక్  కనకయయా 
మనస్ు  తేల్కెైంద్.  'ఎవరైనా  చూస్తరేమో' 

అనన  భయం  మాయమైంద్.  అటుగా  వచిచిన 
గారిమస్ుతలంద్దరినీ  స్యానిక్  రమమినానడ 
కనకయయా.  అంద్దరూ  కల్సి  ల్గారు.  స్తంభం 
కద్ల్ంద్.  ఆనాడ  లోకకల్యాణం  కోరి 
కనకయయా  కల్పంచిన  సౌకరాయాలు 
కడపికొండవాస్ులకు  త్రగని  ఆస్ుతలై, 

ఈనాటికీ  సేవలంద్స్ుతనానయి !
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11.  తోకలని పిటటా- తొంభై ఆమడలు పోత్ుంద్. ఏంటా పిటటా?!

12.  ఒక పెటెటాలో ఇద్దదరు దొంగలు! (ఒకోకస్రి ఒకకరే ఉంటారు, ఒకోకస్రి 
ముగుగరూఉంటారు!) ఎవరు వాళ్ుళ?!

13.  శరీరమంతా కళ్ుళంటాయి, చేపను కాద్దు.  పడడదానిన మటుకు వద్దలను.. ఎవరు నేను?

14.  వయయాంగా వయ్యాస్తద్, తియయాంగా తియయారాద్దు! ఏంటద్?

15.  తోకతో తీస్ుకుంటుంద్, న్టితో వద్దులుత్ుంద్! ఏంటద్?

16.  తెలలినిపొలంలో నలలిని విత్తనాలు! ఏంటవి?

17.  అడవిలోపుటిటాంద్- అడవిలో పెరిగంద్- మాయింటి కొచిచింద్- తెైత్కకల్డంద్!

18.  ఒకకదానిక్ యాభై పళ్ుళ! ఏంటద్?!

పొడపు కథలు!
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నీ ళ్ ళ  వి త్ తన ం
సేకరణ, చితారిలు: వినయ, జెయన్టీయూ, హైద్దరాబాద్దు.

అనగనగా  ఒక  రాజయాంలో  విపరీత్మైన  నీటి  స్మస్యా 
నెలకొననద్.  ఆ  రాజయాంలోని  చెరువులు,  నద్దులు  అనీన 
ఎండపోయి  పరిజలంద్దరూ  దాహంతో  విలవిలల్డారు. 
నీటి  స్మస్యాను  గురించి  రాజుగారితో 
విననవించుకోవాలనుకునానరు అంద్దరూ. 

రాజుగారిక్  రాజయాంలోని  నీటి  స్మస్యా  గురించి 
పూస్గుచిచినటులి వివరించారు మంత్ురిలు .  

రాజుగారు స్మస్యా పరిషాకరం కోస్ం తీవరింగా ఆలోచించారు.
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నలుగురు సైనికాధికారులను పిల్చి, రాజయాం నలుమూలల్ 
నీటికోస్ం వత్కమని పంపాడ.

సైనికాధికారులు నలుగురూ నాలుగు వైపులకు వళ్ళరు.

వాళ్లిలో  ముగుగరు  తిరిగ  తిరిగ  అల్సిపోయి  వనక్క  తిరిగ 
వచాచిరు. ఉత్తరానిక్ వళిళన నాలుగోవాడ మటుకు పోయి 
పోయి హిమాలయాలు చేరుకునానడ.

అకకడమంచు  కరిగ  నీళ్ుళ  త్యారవవటం  గమనించాడ. 

'నీళ్ుళ  త్యారయేయాద్   ఈ  విత్తనం  నుండేనననమాట' 

అనుకునానడ.
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పెద్దద మంచు కొండనొకదానిన  పెకల్ంచి, చకారిల బ్ండ మీద్క్ 
ఎక్కంచి అతి కషటాం మీద్ద త్మ రాజాయానిక్ తీస్ుకు వచాచిడ. 

ఆ  కరమంలో  మంచు  కొండ  చాల్నే  కరిగపోయింద్.  చినన 
ముద్దద మాత్రం మగల్ంద్పుపడ.  రాజుగారు  దానిన చూసి 
'ఇద్ మంచు విత్తనమే. ద్నిన మనరాజయాంలో నాటండ' అని 

ఆదేశించారు.

జనాలు  మంచుముద్దదను  పరికకన  పెటిటా,  నేలను  త్రవవటం 
మొద్దలు పెటాటారు.  

వాళ్ుళ  నేలను  త్రవువత్ూ  పోత్ుంటే,  మంచుగడడ 
కరుగుత్ూ పోయింద్.
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'విత్తనం మొలకెత్ుతత్ుననటులింద్.. త్వరగా నాటండ' అని 
అంద్దరూ   హడావుడ  పడాడరు.  అయితే  ఆ  మంచు  గడడను 
గుంత్లోక్  చేరేచిస్రిక్  అద్  పూరితగా  కరిగే  పోయింద్. 

త్రవేవవాళ్ుళ దానికోస్ం వత్ుకోకవాల్స వచిచింద్!

'విత్తనం   నేలలోకే   జారిపోయినటులింద్.  స్రిగాగ 
కూరుచిననదోలదో- త్రవివ , దానిన తీసి స్రిగాగ కూరోచిబెటాటాల్. 

ఇంకా త్రవవండ' అనానరంతా. వాళ్ులి గుంత్ను ఇంకా ఇంకా 
త్రవువత్ూ పోయారు. 

ఎంత్ త్రవివనా, మంచు గడడ మాత్రం దొరకనే లద్దు.
వాళ్లింతా  త్రవీవ  త్రవీవ  అల్సిపోయారు.  నీరస్ంగా  అకకడే 
పడకొని నిద్దరపోయారంతా.
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తెలలివారింద్.  నీటివిత్తనం  నాటేంద్దుకు  వళిళన  వాళ్ుళ 
ఎంత్కీ  తిరిగ  రాలదేమని   అకకడకే  వచాచిరు  రాజుగారు 
కూడా.  అంద్దరూ   గుంత్లోక్   చూసే  స్రిక్  -  ఆశచిరయాం! 

గుంత్ంతా నీళ్ళతో  నిండపోయి ఉననద్!

అంద్దరూ  స్ంతోషంగా  కేకలు  వేశారు-  నీళ్ళవిత్తనం 
మొలకెతితంద్దని గంత్ులు వేశారు.

రాజయాంలో నీటి స్మస్యా తీరింద్.

అటాలి పరిపంచంలో మొద్దటి బావి త్యారైంద్.
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19.  ఒకక గోడకు రండ వైపుల్ ఇలులిలు! ఎకకడ అవి?

20.  ఊరంతా తిరుగుతాయి, మూలకు వచిచి చేరతాయి! ఏంటవి?

21.  అమమి అంటే కలుస్తయి, నానన అంటే విడపోతాయి! ఏమటి?

22.  క్టక్ట త్లుపులు, క్టారు త్లుపులు, ఎపుపడ తెరిచినా చపుపడ కావు! ఏంటవి?

23.  ఇలలింతా నాకుత్ుంద్. మూలకు చేరి కూరుచింటుంద్.  ఏంటద్?

ఈ స్రి ఇచిచిన 23 పొడపు కథలీనమనతో పంచుకుననవారు:   శ్రి స్రస్వతీ శిశు మంద్ర పిలలిలు, చెనూనర, ఆద్ల్బాద్దు జిల్లి
(- స్ మా ధా నా ల ు ..? వత్కండ, చివరోలి ఎకకడోఉంటాయి!)

పొడపు కథలు
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బొ మ మి కు  క థ  రా య ం డ!
నిరవహణ: కొత్తపల్లి

ఈ బొమమిను చూడండ:

చిటిటా రాజేష్క్ ఓ బ్ుజిజు కుందేలు పిలలి కనబ్డంద్.    ఎకకడ?  ఎపుపడ? అపుపడేమైంద్?

ఏమో,  మీకే  తెల్సి  ఉంటుంద్..!  ఊహించండ.  ఊహించి,  ఆ  కథని  రాసేసి  మాకు 
పంపించెయయాండ త్వరగా.  బాగుంటే కొత్తపల్లిలో పరిచురిస్తం!
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 నా కు?! 
మీకు  పెటటాకుండా  ఎవరైనా  ఏదైెనా  తింటుంటే  మీకేమనిపిస్ుతంద్?  అమోమి..మాకైెతే  చాల్  బాధ  వేసేస్ుతంద్! 

అటాలింటపుపడ  ఏంచేదాదం, మరి? 

రచన: శ్రిమతి రాధ మండవ, ఉపాధాయాయిని, రిష్వాయాలీ స్ూకల్, మద్దనపల్లి, చిత్ూతరు జిల్లి. 

తెటుటా  గారిమ  పంచాయితీ  పెరిసిడెంట్  జనారథన 
స్వమ  చాల్  మంచివాడ.   పరిజలక్ 
ఉపయోగపడే  ఎన్నపనులు  చేస్ూత  చుటుటా 
పరికకల  ఉనన  గారిమాలలో  మంచి  పేరు 
స్ంపాద్ంచుకునానడ ఆయన. 

ఈ  పంచాయితీ  పరిథిలోనే  ఉనన  పూజారివారి 

పల్లి  అనే  చినన  గారిమంలో  స్ంబ్డ  అనే 
కురరివాడ ఉండేవాడ.  వాడక్ ఒక అవవ త్పప 
'  నా  '  అనన  వారవవరూ లరు.  త్ల్లిద్దండరిలు 
చిననపుపడే  పోవడంతో  అవేవ  వాడని  పెంచి  పెద్దద 
చేసింద్.  

వాడక్  ఒక  చెడడ  అలవాటు  ఉంద్.   ఎవరనైా 
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ఏదెైనా తింటుంటే వాళ్ళ ద్దగగరకు వళిళ ఆత్రంగా 
'నాకు?!"  అని  చెయియా  చాపుతాడ.  వాళ్ుళ 
తినేదో  లక  మరొకటో  వాడ  చేతిలో  పెడతే  గాని 
అకకడ  నుండ  వళ్ళడ.  వీడ  స్ంగతి తెల్సిన 
వారవవరూ  వాడక్  కనబ్డేటులి  తినరు.   ఈ 
అలవాటు  కారణంగా  వాడని  ఎవవరూ  పనిక్ 
కూడా  పెటుటాకోవడం  లద్దు.   తెల్యని  వారు 
పెటుటాకునాన  త్వరలోనే  పనిలో  నుండ 
తీసేసేవారు వాడని.  

అవవకు  వీడ  గురించి  పెద్దద  బెంగ  పటుటాకుంద్. 

"అవావ!  వీడని  జనారథన  స్వమక్  ఒపపగంచి 
రా!  ఆయనక్  త్పప  వీడని  భరించడం  ఎవరి 
వల్లి  కాద్దు"  అని  ఆమకు  స్లహా  ఇచాచిడ 
పరిక్కంటి రంగయయా . 
అవవకు ఆ  స్లహా నచిచింద్. మరానడే తెటుటాకు 
బ్యలుదేరింద్.   జనారథన  స్వమని 
కలుస్ుకుని  వీడకునన  అలవాటు  గురించీ, 

దాని  వలలి  పని  లకుండా  పోవడం  గురించి 
చెపుపకుంద్.  

'అద్ పెద్దద స్మస్యా కాద్దు కదా! ఎంద్దుకు పనిలో 
నుండ  తీసివేస్ుతనానరు?'  అని  అనుకుంటూ 

"నువేవం  ద్గులు  పడకు  అవావ!  నా  ద్దగగర  పని 
చేస్తడల " అనానడ   స్వమ. 

మరానడ  స్వమ  కూత్ురు  లక్ష్మి  లడడ 
తింటుంటే  స్ంబ్డ  ఆ  అమామియి  ద్దగగరకు 
వళిళ  ఆత్రంగా  "నాకు?!"  అని  చేయి  చాపడం 
చూస్డ  స్వమ.   భారయాని  పిల్చి  "వీడక్ 
కడపు  నిండా  అననం  పెటుటా"  అని  చెపాపడ. 

ఆమ   'వద్దుద  ఇక  చాలు'  అనేదాకా  అననం 
పెటిటాంద్  వాడక్.  ఆ  త్రావత్  ఏమయిందో 
తెలుస్?  వాడ  బ్యటిక్  వచిచి  చెయియా 
కడకుకంటూ  ఇంకా  అకకడే  కూరుచిని  లడడ 
తింటునన  లక్ష్మి  ద్దగగరకు  మళీళ  వళిళ  ఆత్రంగా 
"నాకు?!" అనానడ! 

'వీడ  ఎంద్దుకు  అల్  అడగుత్ునానడ? 

పిండ  వంటలు  తినాలనుందేమో,  వీడక్!' 

అనుకుని  మరానడ  పిండవంటలతో  స్ుషుటాగా 
భోజనం  పెటిటాంచాడ  స్వమ.   భోజనం 
అయాయాక  చెయియా  కడకోకవడానిక్ 
పెరటోలికెళిళన  స్ంబ్డ  అకకడ  కూరుచిని 
అననం  తింటునన  పాలరును  చూసీ  చూడగానే 
అత్ని  ద్దగగరక్  ఆత్రంగా  పరిగతాతడ- 
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"నాకు?!" అంటూ. 

స్వమక్ చాల్ చిరాకు కల్గంద్.  ఆ రాత్రంతా 
స్ంబ్డ  గురించిన  ఆలోచనతో  ఆలస్యాంగా 
నిద్దర పోవడంతో మరానడ ఆయనకు త్లనొపిప 
కూడా   వచిచింద్.  ఫలహారం  అయాయాక 
త్లనొపిప  మాత్ర  వేస్ుకోవడానిక్  అకకడే  బ్లలి 
త్ుడస్ూత  ఉనన  స్ంబ్డని  మంచి  నీళ్ుళ 
తెమమినానడ  స్వమ.   వాడ  చేతిలోనుండ 
నీళ్ుళ  తీస్ుకుని  మాత్ర  వేస్ుకోబోత్ునన 
స్వమని  చూసిన  స్ంబ్డ   "నాకు?!" 

అంటూ చెయియా చాపాడ.    

ఫకుకన నవావడ స్వమ.  ఆయన చిరాకంతా 
మాయమైంద్.  'వాడక్ద్  కేవలం  అలవాటే 
గాని  కోరిక  కాద్దు'   అని  గరిహించాడాయన. 

భారయాతో  "వాడ  అడగనపుపడల్లి  ఏదో  కాస్త 
చేతిలో పెడత్ుండ" అనానడ. 

అయితే ఇద్ పెద్దద స్మసేయా అని త్రువాత్ జరిగన 
స్ంఘటనల  వలలి  ఆయనకు  తెల్సింద్.  

ఒకరోజు  స్ంబ్డ  పాలు  పిండత్ునానడ. 

ఆ  స్మయంలో  పనిమనిష్  రంగమమి  అకకడక్ 
కొంచెం  ద్దూరంలో  కూరుచిని  చద్దదననం 

తినస్గంద్.  

పాలు  పిండత్ూ  ఎంద్దుకో  త్ల  తిపిపన 
స్ంబ్డక్  ఇద్  కనిపించగానే  పాలగనెనను 
అల్నే  వద్లసి  'నాకు?!'  అంటూ  ఆత్రంగా 
పరిగతాతడ.  ఆవు పాలగనెనను త్నేనసింద్. 

ఇంకో రోజు   వాడ    బావిలో   నీళ్ుళ 
తోడత్ునానడ.  అంత్లో  బ్రష్తో  పళ్ుళ 
తోముకుంటూ  వచాచిడ  స్వమ  కొడకు. 

వాడని   చూడగానే   'ఏదో  తింటునానడ' 

అనుకునానడ  స్ంబ్డ.  చేద్దను  అటాలినే 
వద్లసి 'నాకు?!' అంటూ పరిగతాతడ! 
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చివరిక్ స్వమకో ఉపాయం త్టిటాంద్. భారయాకు, 

పిలలిలకు,  పాలళ్ళకు  త్న  ఆలోచనను 
చెపాపడ.   త్రావతి  రోజున  మధాయాహనం 
అయినా  స్వమ  భారయా  స్ంబ్డక్  భోజనం 
పెటటాలద్దు.   వాడక్  ఆకల్  ద్దహించుకు-

పోతోంద్. 

వంట ఇంటి ద్దగగర త్చాచిడత్ునన వాడని పిల్చి 
"ఇంకా  వంట  అవలద్దురా!  ఈలోగా  ఇద్ 
తిను" అంటూ ఒక జిలబీ ఇచిచింద్ ఆవిడ.  

వాడ  జిలబీని  తింటుండగా  స్వమ  కొడకు 
వచిచి   "నాకు?!"  అంటూ  చెయియా  చాపాడ. 

త్త్తరపడపోయిన  స్ంబ్డ  త్న  చేతిలో  ఉనన 
జిలబీని వాడక్  ఇచేచిశాడ. 

ఇంకో  గంట  గడచింద్.  స్వమ  భారయా 
బ్యటకు  వచిచి  వాడని  చూసి,  మళీళ  ఇంకో 
జిలబీ  ఇచిచింద్.  ఈస్రి  స్వమ  కూత్ురు 
పరిగత్ుతకుంటూ వచిచి "నాకు?!" అంద్ చేయి 
చాపుత్ూ.  పాపం!  స్ంబ్డ.  అద్  కూడా 
ఇచేచిశాడ.   కాసేపాగాక    "అమామి! 
ఆకలస్ుతంద్ " అని కేకేశాడ. 

"అయోయా! ఆకలస్ుతందా! ఇద్గో ఇంకో జిలబీ 
తిను"  అంటూ  స్వమ  భారయా  మరో  జిలబీని 
వాడ  చేతిలో  పెటిటాంద్.  దానిన  వాడ  ఆత్రంగా 
కొంచెం  కొరికేలోపు  పాలరు-  "నాకు?!" 

అంటూ వచాచిడ. 

స్ంబ్డక్  ఇపుపడ   చాల్  కోపం  వచిచింద్. 

"నేను  ఇవవను  ఫో!  నాకు  చాల్  ఆకల్గా 
ఉంద్! ననున అడకుక!" అనానడ. 

అపుపడ  అకకడక్  వచిచిన  స్వమ   వాడతో 
"స్ంబా!  నువువ  అంద్దరినీ  ఇల్గే 
అడగుతావు  కదా!  ఇపపటికెైనా  తెల్సిందా? 

అల్  అడగతే  తినేవాళ్ళకు  ఎంత్  బాధ 
కలుగుత్ుందో!  వాళ్ళకెై  వాళ్ుళ  నినున   పిల్చి 
పెడతే  తీస్ుకోవాల్  త్పప,  అదే  పనిగా 
అడగకూడద్దు"  అనానడ. 

స్ంబ్డక్  ఇనినరోజులూ  త్ను  చేసిన  త్పుప 
అరథం  అయింద్.  కానీ  త్న  అలవాటుని 
మానుకోవటానిక్  మటుకు   వాడ  చాల్ 
కషటాపడవలసి వచిచింద్! 
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దా త్ ృ త్ వ ం   
'మంచి  పనులు  చేసే  అవకాశం  రావాలంటే  మన  మనస్ులో  మంచిత్నం  పెరగాల్'  అని  చెబ్ుత్ునానరు  రాధిక  
గారు. నిజమేనంటారా..? 

రచన: టి.శ్రివలీలి రాధిక, హైద్దరాబాద్దు. 

పారవతిని చూసేత రత్నమాలక్ కోపం. 

రత్నమాల  వాళ్ుళ  చాల్  పెద్దద  ఇలులినన 
ధనవంత్ులు.   పారవతీవాళ్ుళ  ఆ  యింటోలి 
రండ చినన గద్దులలో అదెదక్ వుండే పేద్దవాళ్ుళ. 
కానీ ఇంటి చుటుటాపరికకల వుననవాళ్ుళ అంద్దరూ 
పారవతితో  చాల్  పేరిమగా  మాటాలిడతారు. 

ఆమ  అంటే  చాల్  గౌరవం  చూపిస్తరు.  ఏ 
స్హాయం  కావాలనాన  రత్నమాలని 
అడగకుండా పారవతినే అడగుతారు. 

అంద్దుకే  రత్నమాలక్  పారవతి  అంటే  కోపం. 

కోపమే  కాద్దు,  అస్లు  అంద్దరూ   ఎంద్దుక్ల్ 
చేస్తరని  ఆశచిరయాం కూడా. 
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"ఆవిడ  బాగా  స్హాయం  చేస్ుతంద్దని  ఆవిడని 
అడగుతారేమో!"  అంటాడ  రత్నమాల 
వాళ్ళ ఆయన. 

"మరి  ననున  ఎవరు  అడగడమే  లద్దు  కదా! 

వాళ్ుళ  అడగతే  కదా  నేను  స్హాయం  చేస్తన్ 
చేయన్ తెల్సేద్!" అంటుంద్ రత్నమాల. 

“పారవతి  ద్దగగర  పద్  రూపాయలు  కూడా 
వుండవు.  నా  ద్దగగరేమో  యింత్  డబ్ుబంద్. 

ఇనిన  నగలునానయి.  అయినా  అంద్దరూ 
ఏమనాన స్హాయం కావాలంటే పారవతి ద్దగగరకే 
వళ్తరు.  నా  ద్దగగరిక్ రారు.  ఎంద్దుకో తెలీద్దు." 

అనుకుంద్  రత్నమాల  ఒక  రోజున 
చిరాకుపడత్ూ. 

"స్హాయమపుపడూ  ద్దయతో  చేయాల్. 

స్హాయం  చేయడానిక్  ద్దయ  ముఖయాం  కానీ 
డబ్ుబలు  కాద్దు.  డబ్ుబలునానయనన 
పొగరుతోన్,  అంద్దరూ  మనల్న  పొగడాలనన 
కోరికతోన్  స్హాయం  చేయకూడద్దు.  అద్ 
త్పుప."  అని  వాళ్ళ  ఆయన 
నచచిచెపపబోయాడ. 

రత్నమాలక్  యింకా  కోపం  వచిచింద్.  "మీరు 

చెపేపద్ చాల్ బాగుంద్. డబ్ుబలలికుండా ద్దయ 
మాత్రం వుంటే ల్భం ఏముంద్?" అంద్. 

దానిక్  ఆయన  నవివ  "ఏమో  మరి,  పెద్దదవాళ్ుళ 
చెపాతరు.  మంచిపని  చేసే  అవకాశం  అంద్దరికీ 
రాద్దుట.  మంచి  మనస్ుననవాళ్ళకే 
వస్ుతంద్ట." అనానడ. 

స్రిగాగ అపుపడే ఎద్దురుగా వునన ఖాళీ స్థలంలోని 
గుడసలలో వుండే రంగమమి ఓ బిందె పటుటాకుని 
పారవతీ  వాళ్ళ  యింటిలోక్  వళ్ళడం 
కనిపించింద్ రత్నమాలక్. 

"ఇవాల  నీళ్ళటాంకర  రాలద్దమామి.  ఒక  బిందె 
మంచినీళిళస్తవా!"  అని   అడగంద్  రంగమమి 
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పారవతిని. 

అద్  వినన  రత్నమాలక్   నవ్వచిచింద్.  పారవతీ 
వాళిళంటోలి  ఉననదే  ఒక  బిందె.  మంచినీళ్ుళ 
రోజు  విడచి  రోజు  వస్తయి  కదా!  అంద్దుకని 
వాళ్ుళ ఆ ఒకక బిందె లోను,  ఇంకా చినన చినన 
గనెనలలోను  నీళ్ుళ  పటుటాకుంటారు.  ఆ  నీళ్ళ 
రండ  రోజులూ  జాగరిత్తగా  వాడకుంటారు. 

రత్నమాలమో నాలుగు బిందెల నిండా, ఇంకా 
ఓ  పెద్దద  డరముమి  నిండా  నీళ్ుళ  నింపి 
పెటుటాకుంటుంద్. 

అంద్దుకే  రత్నమాల  ఇపుపడ  ఈ  పారవతి‘  
ఏంచేస్ుతంద్?   రంగమమిక్  ఏం  చెపుతంద్?” 

అనుకుంద్. 

పారవతి రంగమమితో అ మాటే  చెపిపంద్. "స్గం 
బిందెడ నీళ్ళ వునానయి రంగమామి!" అంద్. 

"పిలలిలు  ఆకల్  అంటునానరు.  అననం 
వండదామంటే  అస్లు  నీళ్ుళ  లవు"అంద్ 
రంగమమి. 
"అయోయా!"  అని  బాధ  పడంద్  పారవతి.  త్న 
ద్దగగర  వునన  కాసిని  నీళ్ళలోనుంచే  కొనిన  తెచిచి 

రంగమమి బిందెలో పోసింద్. 

రంగమమి  అవి  తీస్ుకుని  వళిళంద్.   బియయాం 
కడగ,  గుడస  బ్యటే  వునన  పొయియా  మీద్ద 
అననం వండడం మొద్దలు పెటిటాంద్. 

అద్  చూసి  రత్నమాల  వాక్టోలిక్  వళిళ 
"రంగమామి"  అని  కేక  పెటిటా  పిల్చింద్. 

"మంచినీళ్ుళ లవా!" అని అడగంద్. 

"లవమామి,  పారవత్మమి  పుణయామా  అని  అననం 
అయితే  వండకునానం  కానీ,  తాగడానిక్ 
లవు" అంద్  రంగమమి. 

"మాయింటోలి ఉనానయి. కావాలంటే వచిచి ఒక 
బిందె  తీస్ుకువళ్ుళ"  అని  చెపిప  లోపల్క్ 
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వచిచింద్ రత్నమాల. 

‘గనెనడ  నీళిళచిచిన  పారవత్మమిదే  పుణయాం 
అయితే  ఇపుపడ  నేను  బిందెడ 
నీళిళస్ుతనానను  కదా,   నాదెంత్  పుణయాం!’ 

అనుకుంద్.  త్న  గొపప  చూపించుకునే 
అవకాశం  వచిచినంద్దుకు  రత్నమాలక్  చాల్ 
స్ంతోషంగా అనిపించింద్. 

బిందె  తీస్ుకుని  వస్ుతనన  రంగమమిని  చూసి, 

గబ్గబా త్ను కూడా  లోపల్నుంచి నీళ్ళ  బిందె 
పటుటాకొచిచి వాక్టోలి పెటిటాంద్. 

గేటు  దాకా  వచిచింద్  రంగమమి.  త్లుపు 
తీస్ుకుని  లోపల్క్  రాబోయింద్.  అంత్లోనే 
ఆగపోయి వనక్క పరుగతితంద్. 

ఏమయిందో అరధం కాక రత్నమాల ఆశచిరయాంగా 
బ్యటిక్  వచిచింద్.  అకకడ   ఆమక్  అపుడే 
వచిచి  ఆగన   నీళ్ళటాంకర,  అంద్దులోనుంచి 
నీళ్ుళ పటుటాకుంటునన రంగమామి కనిపించారు. 

మంచిపని చేసే అవకాశం అంద్దరికీ రాద్దనీ, అద్ 
రావాలంటే  ముంద్దు  మనం  మన  మనస్ులో 
మంచిత్నానిన  పెంచుకోవాలనీ  రత్నమాలక్ 
అరధమయింద్.

49

ఎ క క డ యి నా  ప రే లిద్ద ు !

ముష్టావాడ: అయాయా! ఒక పైెస్ దానం చెయయాండ బాబ్ు.

బాబ్ు (కోపంగా): నేను రోడడమీద్ద  ముష్టావాళ్లికు  దానం చెయయాను!

ముష్టావాడ: అల్ అయితే  ఇంటి  అడరస్ు చెపపండ స్ర.... అకకడే  కలటాక్  చేస్ుకుంటాను
స్ ు ల భ  మా ర గం !

కొడకు: నానన, మనం త్వరలో  ధనవంత్ులం  కాబోత్ునానం.

త్ండరి: నువవల్  చెపపగలుగుత్ునానవు?

కొడకు: రేపు మా టీచర పైెస్లను రూపాయిలోలిక్ ఎల్  మారాచిలో  నేరుపతాననానరు.

నవవండ!
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 పి ల లిల ూ! పి డ గ ు ల ూ!
ఇంకా వేస్వి రాకనే ఎండలు మండపోత్ునానయి ఈ స్రి. ఎండాకాల్నిక్ సిద్దధ పడటం అంటే ఏంటి?-ఇద్గో  
అమమిమమిగారు చెపిపన ఈ కథ చద్దవండ.

రచన : శ్రిమతి  ఆద్దూరి హైమవతి, విశారింత్  పరిధాన్పాధాయాయిని .            

వేస్వి  ఇంకా  రాకనే   పరిశాంతిపాలంలో 
నీటిఎద్దదడ మొద్దలైంద్. 

వరాషభావం  వలన  నూత్ుల  ఊట  స్ననగల్లింద్. 

చెరువులో నీరు ఇంక్పోయింద్. నద్లో  సతై్ం 
నీరు లకుండాపోయింద్.

గారిమస్ుతలంద్దరూ  రచచిబ్ండ  ద్దగగర  చేరి   నీటి 

స్మస్యా   గురించి   మాటాలిడకోడం   ఆ 
గారిమానిక్  కొత్తగా  వచిచిన  పెద్దదపంత్ులు 
పెరుమాళ్ళయయాగారు  వినానరు. 

ఆమరునాడ  పారిరధనా  స్మయంలో  ఆయన 
త్న  బ్డపిలలిలని  అడగారు-  "పిలలిలూ! 

మీరంతా  ఈరోజు  స్ననం  చేసి  వచాచిరా?" 
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అని.

"లద్దు స్ర! మేము వారానిక్ ఒకకస్రే స్ననం 
చేసేద్-  స్ననం  చేయను  నీళ్ుళ  లవుగా!" 

అనానరు కొంద్దరు.   

"మేము  వారానిక్  రండస్రులి  స్ననం  చేస్తం 
స్ర!" అనానరు మరికొంద్దరు.
"మేము రోజూ స్ననం చేస్తం స్ర! మాఇంటోలి 
బోరు బావి ఉంద్ " అనానరు కొద్దమంద్. 

"మంచిద్ పిలలిలూ  ! మన ఊళ్ళ పరిస్ుతత్ం నీటి 
ఎద్దదడ  ఉంద్కదా,  అంద్దుకని  మనమంతా 
నీటిని  ఎల్  పొద్దుపు  చేయాలో  ఆలోచించాల్. 

మీరు  రోజూ  స్ననం   చేసే  చెంబ్ులు  ఎంత్వి  ?
ఇంత్  సైజు  ఉంటాయా?"  అంటూ 
బ్డతోటకు  నీరుపోసేంద్దుకు  గాను   తాను 
తెచిచిన చెంబ్ును చూపారాయన. పెద్దద  కొబ్బరి 
బోండాం  అంత్  ఉంద్  అద్.  దానిన  చూడగానే 
పిలలిలంతా  "మా  ఇంటోలి  చెంబ్ు  ఇంత్దే  స్ర" 

అని  కొంద్దరూ,  "మా   చెంబ్ు  ఇంకాపెద్దదద్ 
స్ర" అనికొంద్దరూ చెపాపరు. 
"స్రి  స్రి.  ఈరోజు  స్ూరి  ఎంద్దుకు 

బ్డక్రాలద్దు?"  అడగారు  పెద్దద 
పంత్ులుగారు.

"వాడక్ జవరం వచిచింద్ స్ర! వాళిళంటి 
పరికకనే  మురిక్  కాలవ  ఉంద్.  దాని  నిండా 
దోమల  దోమలు!  పాపం,  అవి 
కుటిటానటుటానానయి వాడని. రాతిరి  మంద్దుకోస్ం 
వాళ్లి  అమమి  వచిచింద్  స్ర,  మా  యింటిక్" 

ఆనంద్   చెపాపడ-   వాళ్లి   నానన   ఆ  ఊరోలి 
వైద్దుయాడ.     

"అల్గా  !  మరి  మనకు  వాడకునేంద్దుకే 
నీరులవే! మీలో కొంద్దరు  వారానిక్ ఒకకస్రి, 

కొంద్దరు  వారానిక్  రండస్రులి  స్ననాలు 
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చేస్ుతనానరే,  మరి   అంత్  నీరు  ఎల్ 
చేరుత్ుననద్,   ఆ  మురికాకలవలోక్? 

ఆలోచించండ, మనం నీళ్ళని  వృధా చేయటం 
వలలి,  అవి   అల్  మురికాకలవ  లోలిక్  పారి, 

దోమలకు  నివాస్మై-  ….“  అని 
పంత్ులుగారు  చెబ్ుత్ుండగానే
“మనకే  జవరాలు  వస్ుతనానయి  స్ర  !" 
పూరించాడ  వాస్ు.  వాస్ు  చాల్ 
తెల్వైనవాడ.

"అవునురా వాస్ూ! నువువ  బాగా గరిహించావు. 

మన  ద్దగగర   పద్  బ్లపాలు  ఉనానయను-

కుందాం. మరి  రోజుకో బ్లపం  చొపుపన వాడ 
పారేసేత   ఏమవుత్ుంద్, చెపుప?"

“పద్రోజులకు అవనీన ఐపోతాయ స్ర! "

"కదా  మరి!  మన  ద్దగగర   ఒకసీస్డ 
మంచినీళ్ుళ  ఉనానయనుకో.  నీళ్ుళ 
క్రింద్దపడపోయేల్గా,  చొకాక  త్డసి-

పోయేల్గా   ఆ   సీస్నెతిత    గటగటా   న్టోలి 
పోస్ుకు తారిగతే ఏమవుత్ుంద్, చెపపండ?"

“ఒకక  గంటకే  మంచినీళ్ళనీన  ఐపోతాయి. 

మదాదననం   బ్ువవ  తినేటేలకు  ఉండవుస్ర  ! 
వాటిని  క్ంద్ద  పడ  కుండా  కొద్ద  కొద్దగా  తాగతే, 

అవి   స్ందేళ్  వరకూ  బ్ద్దరంగా  ఉంటాయి 
స్ర!”చెపిపంద్ చెననమమి.
"కద్దూ  మరి  !  మీకు  నీళ్లి  పొద్దుపు  గురించి 
బాగానే తెలుస్ు. ఇపుపడ మనం మన ఇళ్ళలో 
నీళ్ుళ  వాడేటపుపడ  తీస్ుకోవలసిన  జాగరిత్తల 
గురించి   చెపుపకుందాం.  మీలో  ఎవరతైే  వీటిని 
పాటిస్తరో,  వాళ్లిక్  చకకని  కధల  పుస్తకాలు 
బ్హుమానం.  స్రా?!  మరి   వినండ-" 

అంటూ  పంత్ులుగారు  చెపిపన 
స్ంగత్ులనినటినీ   శరిద్దధగా  వినానరు పిలలిలు. 

ఆ రోజునుండ  మొద్దలైంద్- పరిశాంతిపాలంలో 
అస్లుకధ.  పిలలిల పిడగులైనారు. పొద్దుపరి 
త్నానిక్ పెద్దదలైనారు. పెద్దదలకే గురువు లైనారు. 

ఆ  రోజు  నుండ  పిలలిలంతా  చేరి  పరితి   ఇంటి 
ముంద్దూ   రండేసి  వేప  మొకకలు  నాటారు. 

అపపటికే  వాళ్ుళ   దాచిపెటుటాకునన  మొతాతనిక్ 
పంత్ులుగారు  ఇచిచిన  సొముమి   కల్పి,  అంతా 
వాళ్ళవాళ్లి   ఇళ్ళలో  వాడే  స్ననం  చెంబ్ులు  , 
మంచినీరు  తారిగే  లోటాలు-  స్గం  సజైువి- 
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కొనుకొకచాచిరు.  స్ననపు  గద్దుల  వద్దద 
కాలువలు  తీసి,  వాడన  నీళ్లినీన   మొకకలకు 
పోయేల్ చేశారు: 

అమమి  వంటచేసేపుపడ  ద్దగగరుండ  "  అమామి! 
నువువ  బియయాం  కడగన  నీళ్లితోటే   పపుపకూడా 
కడగు;  ఆ  నీళ్లితోనే  ఆకుకూరలూ, 

కూరగాయలూ  కూడా   కడగు.  వంటగద్ 
పకకనే  నేను  వేసిన  తోటకూర  ,  పుద్నా, 

బ్చచిల్,  గోంగూర  మొకకలకు   పొయియా   ఆ 
నీళ్ుళ.  నీళ్లిను  వేటినీ   వృధాగా  క్రింద్ద 
పోయనకకరేలిద్దు" చెపిపంద్ పద్దమి, వాళ్ళమమికు. 

"నీక్నిన  విషయాలు  ఎల్తెల్శాయి-  నాకే 
పాఠం చెపుతనానవే!" ఆశచిరయాంగా అడగంద్ పద్దమి 
వాళ్ళ  అమమి.  ఆమ  పంచాయితీ  ఆఫీసలో 
గుమాస్త.
"అమామి! బ్టటాలు ఉతిక్న నీళ్ళతోనే స్ననం  గద్ 
కడగేసి,  ఆ  నీళ్లినే   పెరటోలి  ద్దుముమి  రేగకుండా 
చలులితాను.  నువువ   ఆ  నీళ్లిని  వృధాగా 
పారబోయకు" అంద్ ఆనంద్, వాళ్లిమమితో.

"నాయనా!  నువువ  పొలం  నుండ  వచాచిక, 

మటిటా  కాళ్ుళ  కడకుకనేంద్దుకు   ఒకే 

చెంబ్ునీళ్ులి  వాడ.  ఈ  బ్ండమీద్ద  కూరుచిని 
మలలిగా   కడకోక,  స్రిపోతాయిల,  చూడ" 

చెపాపడ నారయయా , వాళ్లి నాననకు.

"నాయనా! స్ననానిక్  పెద్దద బొకెకన కాదే, ఈ 
చినన  చెంబ్ుతో, చినన బొకెకననిన  నీళ్ళ వాడాల! 

మనింటోలి  బోరుబావి  ఉంద్దని  ఎకుక  వకుకవ 
నీళ్ుళ  వాడతే భూగరభాజల్లు ఇంక్పోత్యే  ! 
స్ననం  చేయను  మామూలు  చెంబ్ుతో  ఆరు 
చెంబ్ుల  నీరు  చాలటనే!"  నాననక్   చెపాపడ 
తాతిరడడ.
ఇటాలి   పిలలిలంతా  పొద్దుపు  పధకాలు 
అమలుచేస్రు.   నీళ్ులి  వృధాకాకుండా, 

మురిక్  కాలవ  నిండ  పరివహించకుండా 
ఆపారు.  ఎండ  క్రింద్ద  పడనవేపాకు  తెచిచి 
ఇళ్ళముంద్దు  మంటలశారు.  వేపనూనెతో 
ద్పాలు  వల్గంచారు.  మడడ,  క్రోసిన్,  వేప 
నూనె,  ఫినాయిల్  మురిక్  మీద్ద 
చిలకరించారు. దాంతో  ఊళ్ళ  దోమల పోటు 
త్గగంద్.  నీళ్ళను   అంద్దరూ 
పొద్దుపుగావాడటం  వలలి,  కరమంగా  వాడక 
నీటి  ఇబ్బంద్ త్గగంద్  . 
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పరితి  ఇంటిముంద్దూ   ఇంకుడ  గుంత్లు  తీసే 
కారయాకరమంలో   ఊరి   జనమంతా  పిలలిలకూ, 

పంత్ుళ్ళకూ   స్యపడాడరు- 

ఎవరి ఇళ్ళలోలి వాళ్ుళ  ఒకకరోజులో గుంత్లు 
త్రవావరు-  వాననీళ్ుళ  రోడెలిమమిట   పారి 
పోకుండా  చేశారు.  రోడలి  మీద్ద  పడన  నీటిని 

కాలువలదావరా  చెరువుకు  మళిళంచారు. 

చెరువు   గటలి  మీద్ద   పెద్దద  మానులయేయా   వేప, 

చింత్,  రావి,  గంగరేగ   మొకకలు  నాటారు. 

ఊరు  ఊరంతా   త్ల్   కొనినమొకకల్న   ద్దత్తత్ 
తీస్ుకుని పెంచస్గంద్. 

ఇంత్లో వేస్వి వళిళ వరాష కాలం వచేచిసింద్. 

ఎకకడపడడ  చినుకును  అకకడే  జాగరిత్త 
చేయటం  వలన   బావుల  నిండా  నీరు  చేరింద్; 

చెరువు  అలుగు(మరవ)  పారింద్;  నద్ 
నిండగా పరివహించింద్. ఆ  యేడాద్  పంటలు 
చకకగాపండాయి.  రైత్ుల  ముఖాలోలి 
ఆనంద్దం వల్లివిరిసింద్.

త్ను  అనన  మాట  పరికారం   పెద్దద పంత్ులుగారు 
పిలలిలంద్దరికీ కథల పుస్తకాలు బ్హుమత్ులుగా 
ఇచాచిరు!
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డాకటార: డోంట్వరీరి... ఈ   జనమిని పరిస్ద్ంచింద్ భగవంత్ుడ, అంతా  ఆయన చేత్ులోలినే  ఉంద్, 

అనానడ.

పేషంట్: అయితే , మరి  మీ  చేత్ులోలి  ఏముంద్? 

డాకటార: మంద్దులు  రాయడం, ఫీజులు  వస్ూలు చేయడం.

నవవండ!
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స్ దా భా వ న
రచన: 'వియోగ'- "మామమి కథలు" 

సౌజనయాం: శ్రి  ఎ.వి.యం.

స్త్యా  జిత్ుత   చాల్  ధనవంత్ుడ.  అత్నిక్ 
ఇద్దదరు కొడకులు- అజయ, విజయ.

'వాళిళద్దదరూ   జీవిత్ంలో  ఎల్  పైెక్  వస్తరు?' 

అని అత్నిక్ ద్గులుగా ఉండేద్.

అంద్దుకని ఒకస్రి వాళిళద్దదరినీ పిల్చి  అనానడ 
స్త్యాజిత్ుత-  "అబాబయిలూ,  నేను 
పెద్దదవాణణుయాయాను.  ఏవేవో  పీడకలలు 

వస్ుతనానయి.  ఇంకా  ఒక  స్ంవత్సరం  కూడా 
బ్రత్కనేమో  అనిపిస్ుతననద్.  మీ  పరియోజకత్వం 
కళ్ళరా చూసి చనిపోవాలని ఉంద్. అంద్దుకని 
మీక్ద్దదరికీ  ఓ  పరీక్ష  పెడత్ునానను.  ఇంద్దులో 
నెగగన  వారిక్ మొత్తం ఆసితని స్ంరకంచే బాధయాత్ 
అపపగస్తను" అని.

"ఏంటా  పరీక్ష,  నాననగారూ?"  అడగాడ 
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విజయ.

"ఈ  వయస్ులో  మాకు  పరీక్షలంటండ?!" 

చికాకు పడాడడ అజయ.

స్త్యాజిత్ుత సగై చెయయాగానే, పనివాడ నాగయయా 
రండ  కుండలు  పటుటాకొచాచిడ.  రండూ 
మూతి బిగంచి ఉనానయి.  

"వీటిలో వరహాలునానయి.  ఆరు నెలలోలి వీటిని 
రటిటాంపు చేసి  నాకు  చూపించాల్!  ఏం  చేస్తరో, 

ఎకకడక్  వళ్తారోమీ  ఇషటాం"  చెపాపడ 
స్త్యాజిత్ుత.
ఇద్దదరూ  త్మ త్మ గద్దులకెళిళ కుండలు తెరిచి 
చూస్ుకునానరు. 

"అరే!  స్గం  కుండ  ఖాళీగానే  ఉంద్! 

వరహాలుననద్  స్గమే-  వీటితో  నేనేం 
చెయాయాల్?!" అజయ నిరుతాసహపడాడడ.

"ఓహ!  స్గం  కుండనిండా  వరహాలునానయి- 

ఇంకేమ?!  వీటితో    ఏదెనైా  స్ధించవచుచి" 

అనానడ విజయ ఉతాసహంగా.

విజయ  త్ూరుప  వైపుకు,  అజయ 
పడమటవైపుకు వళ్ళరు.

విజయ  పొరుగున  ఉనన  నగరానిక్  చేరుకొని, 

చినన  చిలలిరకొటుటా  పారిరంభించాడ.  త్నకు 
అంతా  మంచే  జరుగుత్ుంద్దనన   విశావస్ంతో 
వాయాపారం  చేశాడ.  మొద్దటోలి  అత్ను 
ఒడద్దుడకులు  చాల్  ఎద్దురొకనవలసి 
వచిచింద్.  కానీ  అత్ని  నిజాయితీ-  అత్ని 
పటుటాద్దల   కరమేణా  ఆ  ఊరి  పరిజలను 
ఆకరిషంచాయి.  అత్ను  మలలిగా  వాయాపారంలో 
పుంజుకునానడ.

ఇక  పడమటవైపుకు  వళిళన  అజయ  మరొక 
నగరం  చేరుకునానడ.  అత్నిక్  ఆ  ఊరినిండా 
మోస్గాళ్ుళ,  ద్దురామిరుగలు  కనిపించారు. 

వాయాపారం  చేదాదమంటే  ఉనన  వరహాలు చాలవని 
అనుమానం  వచిచింద్  అజయక్.   ఎల్గో 
ఒకల్గా  చేసినా  వాయాపారం  స్కరమంగా 
జరగద్దనిపించింద్;  ల్భాలు  రావనిపించింద్; 

ఊళ్ళ ఎవరిని నమమిచోచి  అరథం  కాలద్దు.

అంద్దుకని  కొనానళ్ుళ  ఆ  ఊరి  పరిజలను 
గమనించాలనుకునానడ-  ఏ  వాయాపారమూ 
చేయకుండా  ఊరికే  అంద్దరినీ  విచారిస్ూత 
కూరుచినానడ.
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ఒకస్రి  విజయ  అత్నిన  వత్ుకుకంటూ  వచిచి, 

అత్ని  స్ంపాద్దన  ఎంత్దాకా  వచిచింద్దని 
అడగాడ.

"సోద్దరా!ఈ  ఊళ్ళ  అంతాదొంగల!ఇకకడ 
వాయాపారం  చేసేత  నెతితమీద్ద  గుడడ 
వేస్ుకోవాల్సందే!" చెపాపడ అజయ.

"మరి ఇనానళ్ుళ ఇకకడ కాలయాపన ఎంద్దుకు 
చేస్వు? వేరే  ఊరుకు  పోయి ఉండాల్సంద్!" 

స్లహా ఇచాచిడ విజయ.

"నిజం!  నాకు  ఆ  ఆలోచనే  రాలద్దు!" 

ఒపుపకునానడ అజయ.

వంటనే మరోఊరుకు పయనమైపోయాడ.

అకకడ  అంద్దరూ  అజయని  దొంగల్ 
చూడస్గారు.  ఏమంటే  పొరుగూళ్ళనుండ 
వచిచిన  వాయాపారులంద్దరూ  స్థనికులను 
నమమించి మోస్ంచేసి పోయారకకడ!

అంద్దుకని  అత్ను  ఏవాయాపారం  మొద్దలడదాం 
అని  చూసినా  స్థనికులనుండ  వయాతిరేకత్, 

నిరాద్దరణ ఎద్దురయాయాయి.

అజయ  మరొక  ఊరుకెళ్ళడ.  అకకడ 

పరిజలంద్దరూ  బీద్దవాళ్ుళగా  కనిపించారు. 

అంద్దరూ  డబ్ుబకు  కటకటల్డత్ునానరు. 

ఎంత్  వడడకయినా  అపుపలు  చేసేంద్దుకు 
సిద్దధంగా  ఉనానరు.   వంటనే  అజయ  వడడ 
వాయాపారం   పారిరంభించాడ.  అయితే  ఎవరిని 
నమామిలో  తెలీద్దు  కదా,  అంద్దుకని  బ్ంగారు 
నగలు,  స్థల్లు,  ఇళ్ుళ  తాకటుటా పెటుటాకోవటం 
మొద్దలుపెటాటాడ.

అల్ ఆరు నెలల కాలం ముగసింద్.

అజయ-విజయ  ఇద్దదరూ  త్ండరి  ద్దగగరిక్ 
వచాచిరు .
"ఏం స్ధించారు?" అని అడగాడ స్త్యాజిత్ుత 
ఆత్ృత్తో.

"నాననగారు,మీరిచిచిన  వరహాలతో  వచాచిల 
వాయాపారం  చేశాను.  రటిటాంపు  చేశాను- 

చూడండ"  అంటూ  విజయ  త్ండరి  ఇచిచిన 
కుండ నిండా వరహాలు చూపించాడ.

"నేను  వడడ  వాయాపారం  చేశాను.  మూడ  రటులి 
స్ంపాద్స్తను-"  అంటూ  పతారిలు 
చూపించాడ   అజయ.  "ఇవి  తాకటుటా 
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పెటుటాకునానను.  గడవులోపు  చెల్లించకపోతే 
ఇవనీననా  సొంత్ం.  ఇంకో  నెలలో 
ఇవనీననావైపోతాయి" చెపాపడ.

స్త్యాజిత్ుత  వాటిని  చూడగానే  గురితంచాడ- 

అవి నక్లీవి! నాయాయస్థనంలో చెలలివు!

ఈ  స్ంగతి  తెలుస్ుకొని  అజయ 
నిశేచిషుటాడెైపోయాడ.   "అంద్దుకే,  ఏమీ 
చేయకూడద్దనుకునానను"అనానడ.

"అజయ!  నీ  ద్దృకపథం  మారుచికోవాల్. 

నిరాశతోటీ,  నిస్పృహతోటీ  జీవిత్ంలో  ఏమీ 
స్ధించేద్  ఉండద్దు.  ఏమీ  చెయయాకుండా 
ఊరుకోవటంకంటే  ఏదో  చేసి  నషటాపోవటం 
కూడా మంచిదే! పోయిందేదో పోయింద్. మీ 
అనన  విజయ  ధీరుడ.  అత్ని  స్లహాలు 
తీస్ుకుంటూ   పనిచెయియా.   స్వత్ంత్రంగా 
చెయయాద్దుదల,  పరిస్ుతతానిక్"  అనానడ 
స్త్యాజిత్ుత,  అజయని  మంద్దల్ంచి   విజయక్ 
ఆసిత బాధయాత్లపపగస్ూత.
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కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-59

మ కైె ల్  పె రా హాం  
నిరవహణ: సౌమయా, పుస్తకం డాట్ నెట్ 

 

మకైెల్   పెరాహాం   బిరిటన్  దేశానిక్  చెంద్న  ఒక  నావికుడ.   పద్హేడేళ్ళ 
వయస్ులో  ఒంటరిగా  స్ముద్దరయానం  చేసి,  పరిపంచానిన  చుటిటా  వచిచి 
రికారుడ స్ృష్టాంచాడత్ను. 

మకై్  ఇంగాలిండ్  దేశంలో  1992 లో  పుటాటాడ.  వాళ్ళ  అమామి  నాననలకు 
స్హస్లు  చేయటమంటే  చాల్  ఇషటాం.  అల్  చినన   మకైెల్క్   కూడా 
స్హస్ యాత్రలంటే ఆస్క్త కల్గంద్. 

మకై్ వాళ్ళ నానన  స్వత్హాగా నావికుడ.  మైక్క్ ఏడేళ్ుళ రాగానే ఆయన 
పడవ  నడపటం  ఎల్గో  నేరిపంచాడ  అత్నిక్.  అపపటినుంచి  మకై్  స్ముద్దరంలో  ఎకకడెకకడో 
పడవలు  నడపుత్ూ  స్ధన  చేశాడ.  అత్నిక్   పధానలుగేళ్ుళ  వచేచిస్రిక్   అటాలింటిక్ 
మహాస్ముదారినిన ఒంటరిగా దాటేశాడ! పరిపంచంలో ఆ వయస్ు పిలలిలు ఎవవరూ ఈనాటివరకూ 
ఆ  పని చేసి ఉండలద్దు! అద్ మైక్ పెరాహాం స్ధించిన మొద్దటి పరిపంచ రికారుడ. 
దాంతో అత్నిక్  త్న  శక్త  స్మరాధయాలమీద్ద మరింత్ నమమికం  కల్గంద్.  ఈస్రి   పడవను వేస్ుకొని 
ఒంటరిగా   పరిపంచానేన  చుటిటా  రావాలనుకునానడ.  అత్ని  ఆ    పరిపంచ  యాత్రకు  అనేక  వాణిజయా 
స్ంస్థలు మద్దదత్ునిచాచియి.  ఈ  పరయాటనలో అత్ను అనేక ఒడద్దుడకులను,  చినన పరిమాదాలను 
కూడా  ఎద్దురొకనానడ.  అనిన  అడడంకులనూ  అధిగమంచి  చివరకు  స్ధించాడ.  పరిపంచానిన 
చుటిటావచిచిన  అతి  పినన  వయస్ుకడగా   గనినస  రికారుడ   స్ృష్టాంచాడ.  ఆ  యాత్ర  దావరా   త్ను 
స్ంపాద్ంచిన డబ్ుబను అత్ను  రండ  సేవా స్ంస్థలక్ అంద్ంచాడ. 
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ఈ పరిపంచ పరయాటనలో త్న అనుభవాలను కోరిడకరిస్ూత  "సయిల్ంగ్  ద్ 
డరిం"  అని  ఒక  పుస్తకం  కూడా  రాస్డత్ను.  ఈ  పుస్తకం  రాసేనాటిక్ 
అత్ని  వయస్ు  పదెదనిమద్  స్ంవత్సరాల!  ఈ  పుస్తకం  ఎంత్  చకకగా 
ఉంద్దంటే,  దానిన   రాసినంద్దుకు  కూడా   అత్నిక్  మరికొనిన   అవారుడలు 
వచాచియి. 

నావికుడగా  స్హస్  యాత్రలు  అంటే  ఎంతో  శారీరిక,  మానసిక  శరిమతో  కూడకునన  వయావహారం. 

వాతావరణం ఎల్ ఉంటుందో తెలీద్దు. స్మయానిక్ త్గన ఆహారం-నీరు ఉంటాయో లదో తెలీద్దు. 

నిద్దరపోవడానిక్  కూడా  స్మయం  ఉండకపోవచుచి  ఒకొకకకస్రి.  అంద్దులోనూ  ఒంటరి 
పరియాణాలంటే  మరీ  కషటాం.  ఇద్దంతా  త్టుటాకోవడానిక్  మకై్  త్రుచుగా  వాయాయామాలు 
చేస్ూతంటాడ;  నిపుణుల  స్లహాలు  తీస్ుకుంటూ  ఉంటాడ.  అల్గే,  ఆహార  విషయంలో 
జాగరిత్తలు తీస్ుకుంటూ, ఎంతో కరమశిక్షణతో ఉండడం అవస్రం అంటాడ. 

ఇంత్కీ ఇవనీన చేస్ూత కూడా అత్ను చద్దువు మానలద్దు. "నినున ఎవరు పోరిత్సహించారు?" అని ఓ 
ఇంటరూవయాలో   అడగతే,  "మా  స్ూకలు  యాజమానయాం,  కుటుంబ్  స్భుయాలు"  అని   చెపాపడ. 

పరిస్ుతత్ం  మకై్  త్మ  దేశంలోనే   ఒక  విశవవిదాయాలయంలో  టీవీ  పొరిడక్షన్  గురించిన  కోరుస 
చద్దువుత్ునానడ.  నావికుడగా  త్న  వాయాపకం  కొనస్గస్ూతనే,  స్మాజ  సేవ  కూడా  చేయాల్ 
అనుకుంటునానడ.  త్ను పరియాణించే  పరితి  మలైుకు ఒక బిరిటీష్  పౌండ   డబ్ుబలు  'షెలటార  బాక్స' 
అనే ఒక సేవా స్ంస్థ కు చేరేల్ చూడడం అత్ని ఆశయమట. త్న పరియాణాల గురించి, స్హస్ల 
గురించి త్న ఈడ వారితో పంచుకోవడం అంటే కూడా అత్నిక్ ఇషటాం. వాటి గురించి ఇపపటికే కొనిన 
పరిస్ంగాలు,  పరిశోనత్తరాల  కారయాకరమాలు  కూడా  చేస్డ.  నౌకాయానమే  కాక-  పరవతారోహణ, 

సీకయింగ్ వంటి స్హస్ కీరిడలోలినూ  పారివీణయాత్ స్ధిస్ుతనన మైకెల్ పెరాహాం  కీరిడాకారులంద్దరికీ స్ూఫీరిత- 
కద్దూ? 
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ద్ద ూ ర ం గా  ఉ న న  కొ ం డ! 
గానం: విజయవాడ బ్ుక్ ఫెయిరోలి హరిచంద్దన, ఎనిమద్దవ త్రగతి, తేజ విదాయాలయ, నల్గండ జిల్లి. 

ద్దూరంగా ఉంటుంద్ ఆ కొండ! 

అద్ పరికృతికే అంద్దమచిచింద్! 

అంద్దమచిచింద్! 

అద్ పరికృతికే అంద్దమచిచింద్! 

కొండకోనలతో నిండ ఉనన 
ఆ పరికృతినే చూడండ (2) 

పరికృతినే దేవత్ల్ కొలవండ 
మా అమమిల్రా  (2) 

నాటండ! నాటండ! చెటలినే నాటండ! 

పాలిసిటాకుక మానేసి 
పారిణవాయువునే కాపాడండ! 

ఫాయాకటారీలంటూ, ఇండసీటా రీలంటూ 
పరికృతినే నాశనం చేయకండ(2) 

61



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-59

చి ల్ పి  ప రిశ న ల ు-తి క క  జ వా బ్ ు ల ు
నిరవహణ: శ్రి వి.వి.యస మూరితగారు, చొద్మళ్లి.

1.జూ అధికారి నూత్న ద్దంపత్ులను ఎల్ ఆశ్రవద్స్తడ?

"చిలకా గోరింకల్లి " వుండండ!!

2.జరనల్స్ుటాక్ దేవుడ పరిత్యాక్షం అయితే.....?

ఇంటరూవయా చేస్తడ!!

3.తాజ్ మహల్  ఎకకడ ఉంద్? 

జవాబ్ు: కటిటాన చోటే!

4.చల్కాలంలో ఐ స కీరిం తింటే ఏమవుత్ుంద్?

జవాబ్ు: కపుప ఖాళీ అవుత్ుంద్.  

5.ఆటలు ఆడని పేలియర?

జవాబ్ు: సీడ పేలియర!

6.డెరిైవర లని బ్స ?
జవాబ్ు: సిలబ్స!

7.రండ మామడ పళ్ళను ముగుగరు పంచుకోవచుచి. ఎల్?

జవాబ్ు:రస్ం తీసి!

8.చింటూ చాల్-లట్ ఇసేత తినలద్దు ఎంద్దుకు? 
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జవాబ్ు: చాకును ముంద్చిచినా లటుగా ఇచిచినా తినలడగా!

9. గుడక్ వళిళనపుపడ బొటుటాదేనిక్ పెటుటాకుంటారు? 

జవాబ్ు: నుద్దుటిక్! 

10.  నాలుకపైె పెడతారుగానీ మంగరు.. ఏమటద్? 

జవాబ్ు: త్పాల్ బిళ్ళ! 
11.  త్న పిలలి కనబ్డకపోతే కంగారు ఏమని ఏడస్ుతంద్? 

జవాబ్ు: 'నా జేబ్ు ఎవరో కొటేటాశారు!' అని! 

12. దోమ త్న పిలలిని స్రకస గుడారంలోక్ వళ్ళద్దదని చెపిపంద్. ఎంద్దుకు? 

జవాబ్ు: అంద్దరూ చపపటులి కొడతారు కాబ్టిటా! 
13. బ్స్ుసలో ఎంత్మంద్ కూరోచివచుచి? 

జవాబ్ు: పటిటానంత్ మంద్! 

14.  ఆఫి రికా గరిజనులు అరపండ ఎల్ తింటారు? 

జవాబ్ు: ఒలుచుకొని !
15.  ఆ  ఇంటోలి  బోలడ  డబ్ుబ  నగలునానయి.   ఒక   గజదొంగ  ఆ  ఇంటోలిక్  వళ్ళడ.  అపుపడ 
ఎవరూ లరు.  అయినా అత్ను ఆ ఇంటిని  దోచుకోలద్దు ఎంద్దుకు? 

జవాబ్ు: అద్ త్న ఇలలి కాబ్టిటా! 
16.  మనిష్ కాళ్ుళ ఎంత్పొడవు ఉండాల్? 

జవాబ్ు:  నేలకు అందేంత్! 
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64

ఈ  నె ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయావహారాలు, నిరవహణ : స్ుబ్బరాజు
స్ంపాద్దకత్వం: నారాయణ
వబెసైటు, స్ంకేతికత్: ఆనంద్, లక్ష్మి
ముద్దరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
ముఖచిత్రం : శివరాం పరిస్ద్
చితారిలు: అడవి, పరిస్ద్, చంద్దరకాంత్, 

లక్ష్మీవంకట్, వినయ
కథలు, పాటలు: చాల్మంద్ పిలలిలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వ ల :         పరితి ఒక్కంటిక్: 25 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చందా: ర ూ . 300/- 

“కొత్తపల్లి ట రస్ుటా  పేరిట యంవో” /డడని ఈ చిరునామాకు 
పంపండ:  కొత్తపల్లి ట రస్ుటా, యంఆరవో ఆఫీస్ు ద్దగగర, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిల్లి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బాయాంకు అక్కంటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజనాత్మికత్ స్హజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమిలు దానిక్ ఊతానినస్తయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటాంగా చద్దవటం, తేల్కగా రాయటం వసేత అటుపెైన అనిన శాస్త రీలూ స్ులభంగా వంటపటుటాతాయి-నిజం! 

అంద్దుకని మీ పిలలిలోలి ఉనన కాలపనిక శక్తక్ పద్దును పెటటాండ.  వాళ్లిను కథలు రాసేంద్దుకు, పాటలు పాడేంద్దుకు, 

బొమమిలు వేసేంద్దుకు పోరిత్సహించండ.  వాళ్ళ రచనల్న మాకు పంపండ.  కావాలనిపిసేత మీరే ఇల్ంటి 
పతిరికనొకదానిన మొద్దలు పెటటాండ- ఎల్గనైా స్రే- పిలలిలు పెద్దదవాళ్లియేయాలోగా వాళ్ుళ చాల్ చాల్ తెలుగు కథల్న 
చద్వేల్, రాసేల్ చేయండ.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచితాయనే మా నమమికం- వీటిని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకోండ.  మీరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమైనా ఉంటే పనిగటుటాకునెైనా స్రే, మాకు 
పంపండ.  వీలు చేస్ుకొని పరిచురిస్తం.

ప రితే యా క  క ృ త్ జ ఞత్ ల ు : ఉషోద్దయ-చౌడవరంవారిక్, పరిజఞ-అద్దదంక్వా రిక్, అరవిందాహైస్ూకల్ వారిక్,  పరిభుత్వ  పారిథమక-

పారిథమకోననత్ పాఠశాలలు- త్రాలపల్లి  వారిక్, స్రస్వతీ శిశుమంద్ర-చెనూనర వారిక్, వినయ- వియోగ గారలిక్, కారూటానిస్ుటా ఏవియం 
గారిక్, రాధా రాజశేఖర గారలిక్, ఆద్దూరి హైమవతి గారిక్, చిల్పి పరిశనలమూ రితగారి క్, కంపూయాటరలిలో లైనకుస వయావస్థను  చకకగా 
అంద్స్ుతనన ఉబ్ుంటు వారిక్,  జింప, అడాసిటీ త్ద్త్ర ఓపెన్ సోరుస స్ఫ్టావేరు నిరామిత్లకు, ఇంకా పేరులి రాయని అనేకమంద్క్.



మ ం చి  పు స్ తక ం  :  

మేధమాయజిక్స్ 

"అమ్మా   లెకకల్ు!  బాబోయ్  !"  అనుకున్   పిల్లిల్ు   ఎకుకవెైపోత్ునానెరు   ఈ  మధయ.  ఆ 
భయాన్నె   పరకకకు  న్ట్టేసి  "ఆహ! ఓహ!"  అన్పించేందుకు  కావాల్   "మేథ మాయజికుకల్ు". 
పద్ధెన్మిద్  రూపాయల్ ఈ  చిటిటే  పుస్తకంలో   లెకకల్  గారడీల్ు  ఒక  యాభైపైన   ఉన్నెై .  వాటిన్ 
ఒకొకకకటిగా  సాధన  చేస్ూత  మిత్ురల్  మీద, బంధువుల్  మీద  పరయోగిస్ూత   ఎంత్టి  పిల్లిలైెనా 
"వామ్మా పిడుగ్ు!" అన్పించుకున్  అవకాశం  ఉంద్. 

"త్ల్నొపిప  ద్చుచి లెకకల్  
స్ుల్భముమాగ్  లేత్ మనస్ు సోకెడ రీత్న్  
వెల్యించిత్వి  విన్దము  
కల్గ్ల్పిత్  వందులోన  ఘనుడవు  మూరీత!" అన్  కవిరావుగారు  రాశారు  పుస్తకం  వెనక. 

న్జమే!  న్రేపవాళ్లికు,  లెకకల్నె   ఇషటేపడేవాళ్లికూ,  లెకకల్ు   రాన్   వాళ్లికూ-  అందర్కీ    నచేచి 
పుస్తకం ఇద్! 

"మే థ  మా య జి క్ స్, " 

ఎ న్    వి   ఆ ర్   స్ త్ య నా రా య ణ   మ ూ ర్ త,  
వి శా ల్ ం ధ ర  ప రచ ు ర ణ, 

పే జీ ల్ ు: 44, 

వె ల్: 18 ర ూ. 



ని ల క డ  
"మా వాడికి బొత్తిగా నిలకడ లేదండ" చెప్పాడు సుబ్బారావ. 

"అంటే ఎప్పాడూ  ఎగురుతూ ఉంటాడ?" అడిగాను. 
"అవనండ, కాలు ఒక చోట నిలవదు". 
"మరి నోరు?" అడిగా. 

"అయ్య! ఆ  నోటి గురించి ఏం చెప్పాల? బడ బడ వాగుతూనే ఉంటుందెప్పాడూ" అన్నాడు. 

"ఓహ! మరైతే  ఆకల  బ్గానే  ఉండి  ఉంటుంద" అన్నా. 
"అమ్మ! మామూలు ఆకల కాదు. ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి కరకరా నములూతినే ఉంటాడు". 

"మరి ఆటలు?" 

"ఒకటే  ఆడతాడు!  ఒకసారి  దాగుడు  మూతలు,  ఒకసారి  గోలీలు,  ఒకసారి  కోత్కొమమచిచ,  ఓసారి  ఇంకేదో,  ఓసారి 
ఇంకేదో.  ఆడుతూ ఉండమంటే రోజంతా ఆడతాడు" అన్నాడు సుబ్బారావ. 

"ఏమైన్ వసుతివలు తయారు చేసాతిడ? రిపేరులు వగైరాలు?" 

"బ్గా కనుక్కున్నారు సార! ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి రిపేరు చేసూతినే ఉంటాడు.  కొతతిగా రోబ్ట్ బొమమ కొనిపెడితే రాత్రికల్లు 
దానినా విరిచి ముకకులు చేసిపెటాటాడు- లోపల వెలగే బలుబా ఎల్ వెలుగుతుందో చూడలట!" 

"మరి మీ బండి స్పాకరలునీ వదలపెటిటా ఉండడు!" అన్నాను నేను. 
"నిజంగానే వదలేలుదు మాసాటారూ! దానోలు ఎకకుడో ఓ మంచి అయసాకుంతం ఉంటుందట. దానినా ఇసకలో దొరిలుస్తి చాల్ ఇనప 
రజను  వసుతిందట.  ఇనప  రజనును  అటటామీద  పోసి,  కిరింద  అయసాకుంతానినా  కదలస్తి  చాలట-  మహాభారత  యుదధం 
కళ్ళముందు కనబడుతుందట!" 

"ఓహ, మీవాడికి మహాభారత యుదధం కూడ తెలుసా?" అడిగాను నేను ముచచట పడుతూ. 

"అయ్య, వాడికి ఉననాంత కథల పిచిచ మాక్ కూడ ఉండదండ.  ఎప్పాడూ 'కథలు-కథలు' అని వేధించుక్ త్ంటాడు. 

అపపాటికీ వాళ్ళ అవవ  ఏవేవో కథలు చెబుతూనే ఉంటుంద.  మీక్ వాడి గురించి అనీనా తెలసినటేలు ఉంద- మా వాడికి కొంచెం 
మంచి బుదుధలు ఎల్ వసాతియ్ చెపపాండి కాసతి! ఏమైన్ ధ్యనం నేరిపాంచమంటారా?" 

"వాడికేముందగానీ, ముందు మీకో మాట చెబుతాను-" అన్నాను. 
"చెపపాండి" 

"ఏం లేదు, మీవాడిని గురించి చింత పడటం మానెయయండి.  వాడు చాల్ చకకుగా ఎదుగుతున్నాడు- ఇప్పాడే ఏమాతరం 
నిలకడ తెపిపాంచకండి వాడికి.  ఇంకొంతకాలం ఇటాలుగే సంతోషంగా ఉండనివవండి, పర్లుదు!"
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